
План виконання практичного завдання дистанційно 

з дисципліни „Рисунок” 

для студентів 1  курсу заочного відділення. 

Дата: 21.10.2020 – 2 години 
Тема 2.  Послідовність виконання рисунка: лінійно-конструктивний, лінійно-

конструктивний з легкою проробкою тоном, тональний. Об’єм і простір у рисунку. 

Засоби рисунка: точка, лінія, штрих, тон. Лінійна та повітряна перспектива. 

Головна мета при навчанні рисунку –  бачити, розуміти і аналізувати об’ємну форму 

предмета,  вміти її логічно і послідовно зображувати на площині. 

 Засоби рисунка: лінія – це рух безлічі точок, штрих (риска) – коротка лінія, тон – 

кількісна і якісна характеристика світла на поверхні предмета. 

Форма – це геометричне єство поверхні предмета, яке характеризує його зовнішній 

вигляд. 

Об’єм – це трьохмірна величина, яка обмежена в просторі різними за формою поверхнями. 

Конструкція предмета – внутрішня структура побудови форми предмета та її елементів 

наближена до геометричних тіл.  

Лінійно-конструктивний рисунок – це рисунок виконаний просторовою лінією з 

аналізом конструктивної побудови предметів. Легку проробку тоном використовують для 

більш конкретної передачі об’єму (частіше це конкретно означені по формі предмета 

площини світла, напівтіні, тіні, або тільки тіні.). 

Перспектива – це видиме скорочення розмірів предметів, що віддаляються від нас. 

Користуючись правилами перспективи, можна передавати глибину простору в картинній 

площині. 

Лінійна перспектива – точна наука, яка вчить зображувати на площині предмети 

видимого світу в відповідності до змін, які нам здаються. 

Лінія горизонту – умовна лінія, яка лежить на рівні очей. 

Точки сходження лежать на лінії горизонту. До них спрямовані лінії, які обмежують 

висоту предметів. 

Точка зору – точка з якої дивиться рисуючий та розміщена на лінії горизонту. 

Повітряна перспектива передається контрастом тону на першому плані та послабленні 

його в міру віддалення. Сила тональності в тіні і яскравість предметів при віддаленні 

зменшуються (контрастність). Чорний градієнт набирає темно-сірого тону, а білий- світло-

сірого. 

 Практичне завдання: Виконати лінійно-конструктивний рисунок куба з 

однією та двома точками сходження. (1/3 арк., олівець).  

 Послідовність виконання рисунка: 

1.Визначити масштаб і характер предмета та вірно розмістити на площині два куба. 

2.Урівноважити предмети на площині аркуша. 

3.Побудувати предмети з урахуванням перспективи, пропорцій. 

4.Виявлення об’єму предметів за допомогою легкого тонального моделювання. 

Відео - урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=H5deYahvf44 

 

Література: 

1.   Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка.  / Н. Г. Ли. – М.: ЭКСМО, 2005. –  

478 с. 

2.  Рисунок / Под ред. А.М. Серова. – М.: Просвещение, 1975. – 270 с. 

3. Ростовцев Н.Н. Академический  рисунок. / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение,  1984. – 

288 с. 

Інтернет ресурси:  

https://artclass.kiev.ua/risuyem-kub-karandashom/ 

https://artclass.kiev.ua/risuyem-kub-karandashom/


 

                   
 

 

Рисунок куба з однією точкою сходження.        Рисунок куба з двома точками сходження. 

 

Ілюстрації взяті із книги Ніколая Лі „Основи ученого академического рисунка”  

 

 Виконати роботу та надіслати викладачу на Viber до 24.10.2020. 

Бажаю успіху!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План виконання практичного завдання дистанційно 

з дисципліни „Живопис” 

для студентів 1  курсу заочного відділення 

Дата: 21.10.2020 – 2 години 

Тема : Тема 2. Акварельний живопис у техніці „по-мокрому”  

1. Підготовчий рисунок листя. 

2. Змішування фарби при роботі „по-мокрому”. 

Практичне завдання: Виконати вправи на змішування кольорів „Осіннє листя”. 

Формат А3. 

Техніка: акварель 

.Для роботи аквареллю вам знадобляться: 

Олівець, гумка, папір акварельний, фарби акварельні художні, пензлі (білячі 

або колонкові найкраще утримують воду) штучні плоскі або круглі  №10-20, 

палітра, вода. 

 

Відео - уроки 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Qm_MG2Tn40Q 

2. https://www.youtube.com/watch?v=OOTt86rDzDk 

 

 
                                  Зразок завдання 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://nosya.kiev.ua/ua/blog/tehniki-risovaniya-akvarelnyimi-kraskami/ 

2. https://artclass.kiev.ua/uk/sekrety-akvarelʹnoho-zhyvopysu/ 
Виконати роботу та надіслати викладачу на Viber  до 24.102020.    

Бажаю успіху! 

https://www.youtube.com/watch?v=OOTt86rDzDk


План виконання практичного завдання дистанційно 

з дисципліни „Пластична анатомія” 

для студентів 1  курсу заочного відділення 

 

Дата: 21.10.2020 – 2 години 

Тема: 1. Вивчення закономірності побудови людського тіла. Канони. 

Кістки скелета людини. 

 
Череп: мозковий череп, лицевий череп. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

Виконати рисунки  та підписати назву частин скелета  тіла і голови людини.  

Інформаційні ресурси 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Скелет_людини 

 
Виконати роботу та надіслати викладачу на Viber до 24.10.2020 р.     



 

План виконання практичного завдання дистанційно 

з дисципліни „Історія образотворчого мистецтва” 

для студентів 1  курсу заочного відділення 

 

ЗАВДАННЯ  на І семестр  

Опрацювати теми та написати коротко в зошиті тези. 

1. Первісне мистецтво. Періоди. 

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту. Міфологія. Релігія. Єгипетські піраміди 

та храми. Скульптура. Живопис. Канони зображення людини. 

3. Давньогрецьке мистецтво. Гомерівський період. Міфи Давньої Греції. 

Архаїка. Класика. Пізня класика. Елліністичне мистецтво. 

4. Мистецтво Давнього Риму. Архітектура та скульптура. Портрет у 

мистецтві Давнього Риму.  Фаюмський портрет. 

5. Мистецтво Середньовіччя та Візантії. 
 

Ілюстрації для візуального запам’ятовування: 

Ілюстрації до теми 2. 

1. Піраміди фараонів Джоссера, Хеопса, Хефрена і Мікеріна у Гізі. 

2. Сфінкс фараона Хефрена в Гізі.  

3. Рельєф плити фараона Нармера . 

4. Луксор. Колонада храму Амона.  

5. Тутмес. Голова цариці Нефертіті.   

6. Храм Рамзеса ІІ та Колоси в Абу-Сімбелі.  

7. Саркофаг та золота маска Тутанхамона 

Ілюстрації до теми 3. 

1. Статуї Геракла, Афродити, Диметри, Нікке.2 

2. Архітектурні ордери – доричний, іонічний, коринфський. 

4. Мирон. Дискобол. 

5. Афінського Акрополя: храм Парфенон, храм Ерехтейон, ворота Пропілеї, 

храм Нікке Аптерос. 

6. Фідій. Боротьба лапіфа з кентавром. Парфенон, богині зі східного 

фронтона Парфенона, Дівчата. Фрагмент фриза Парфенона. 

7. Поліклет. Дорифор. 

8. Скопас. Голова пораненого воїна.  

9. Агесандр. Афродита Мілосська. Полідор, Адінодор. Лаокоон. 

10. Афіна і гігант Алкіоней. Фриз Пергамського алтаря. 

Ілюстрації до теми 4. 

1. Надгробна стела Вібія і його сім’ї. 

2. Статуя Августа із Прима Порта. 

3. Портрет Люція Цецилія Юкунда. 

4. Форум Цезаря в Римі. 

5. Колона Траяна в Римі. 



6. Портрет молодої жінки із Фаюма. 

7. Портрет римлянина із Фаюма  

Ілюстрації до теми 5. 

1. Храм св. Софії в Константинополі. 

2. Імператор Юстиліан із підданими. Мозаїка церкви Сан-Вітале в Равені. 

3. Христос Пантократор. Мозаїка куполу церкви монастиря Дафії біля Афін. 

4. Володимирська Богоматір. Ікона. 

 

Рекомендована література 

1. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1988. 

2. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира.– М., 1986. 

3. Искусство зарубежных стран. Т. 2, 3. 

4. История зарубежного искусства. Т.1. 

5. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний 

Восток, античность. – М., 1980. 

6. Любимов Л. Искусство Древнего мира. – М., 1971. 

 

Інформаційні ресурси 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Первісне_мистецтво 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мистецтво_Стародавнього_Єгипту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Давньогрецьке_мистецтво 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мистецтво_Давнього_Риму 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Візантійське_мистецтво 

 

Тез теми №1 надіслати викладачу на  Viber до 24.10.2020 р 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Первісне_мистецтво
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мистецтво_Стародавнього_Єгипту
https://uk.wikipedia.org/wiki/Давньогрецьке_мистецтво
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мистецтво_Давнього_Риму
https://uk.wikipedia.org/wiki/Візантійське_мистецтво

