
 
 

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни  

  

                                 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАМАЛЬОВОК ТА ЕСКІЗІВ 

 

1. Основна інформація про дисципліну  

 Тип дисципліни: вибіркова           Форма навчання:  денна  

 Освітньо-професійний ступінь:  молодший бакалавр 

 Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка  

 Спеціальність:  014 Середня освіта 

Освітня програма: Середня освіта: образотворче мистецтво  

 Рік навчання:  1-2 Семестр: 3-4 

Кількість кредитів (годин):  

4 (120 годин: 8- лекції; 40- практичні (лабораторні); 72 - самостійна робота)  

 Мова викладання:  українська  

  

2. Інформація про викладача (викладачів)  

ПІБ: Кара Олександр Дмитрович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доцент кафедри музичного та образот-

ворчого мистецтв ІДГУ 

Кафедра: кафедра музичного та образотворчого мистецтв.  

Робочій e-mail: alex.karatrojni@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00  

  

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Методика виконання ескізів та замальовок» є вибірковим компонентом підгото-

вки здобувачів вищої освітнього ступеня «молодший бакалавр» зі спеціальності 014 Середня осві-

та освітньої програми «Середня освіта: образотворче мистецтво» та спрямована на формування і 

розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до державного ста-

ндарту підготовки молодшого бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціа-

льності: 014.12 Образотворче мистецтво. Мета – удосконалення знань з мистецтва графіки за 

прийнятою програмою та підготовка базового знання предмету для студентів; професійна підго-

товка висококваліфікованого фахівця з високим рівнем графічної майстерності. 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати на-

вчання: 

1. Знання: навчити студентів орієнтирів у видах графіки; вивчення правильного ко-

ристування виражальними графічними засобами; набуття навичок праці з графічним матеріалом; 

знання техніки виконання; формування власних поглядів. Результати навчання. Згідно з вимога-

ми освітньо-професійних та освітньо кваліфікаційних програм студенти повинні знати: історію 

виникнення і розвитку мистецтва графіки; головні закони композиції; основні принципи побудо-

ви графічної композиції; характеристики технік гравюри та їх художні особливості; 

2. Уміння: створювати завдання навчальної і творчої роботи, застосовуючи образот-

ворчі та виражальні засоби графічних технік; користуватись художніми матеріалами та інстру-
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ментами; 

3. Комунікація 
- формувати комунікаційну стратегію з дотриманням етичних норм зі всіма учасниками 

освітнього процесу; 

- організовувати співпрацю учнів і вихованців та ефективно працювати в команді (педагогі-

чному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях); 

- розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та по-

лікультурність світу і керуватися у свої діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу 

і співробітництва; 

- виявляти психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації, психологічні 

особливості становлення характеру учнів, розвитку їх здібностей з метою діагностики, прогнозу-

вання ефективності та корекції педагогічного процесу. 

 

5. Структура дисципліни  

Тема № 1. Творча робота: виконання замальовок 

  

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на обгово-

рення/опрацювання  

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси  

Лекція (2 год.): 

Замальовки з натури місь-

кого, сільського пейзажу, 

інтер’єру.  

Практичні заняття (10 

год.): 

Замальовки постаті люди-

ни, групи людей на фоні 

пейзажу. Замальовки за 

уявленням у зв’язку з ком-

позиційним задумом. 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – 

М.: Изобразительное искусство, 1985. 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М.: Искус-

ство, 1940. 

3. Борщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 

1970. - С.166. 

4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М.: Академия худо-

жеств СССР, 1961. 

5. Дневник Делакруа. – М.: Искусство, 1950. – С.632. 

6. Ильшевская Г.В. Искусство рисунка. – М.: Советский 

художник 1990. 

7. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному 

произведению, - М.: Изобразительное искусство, 1981.- С. 216. 

8. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.: Просве-

щение, 1976. 

9. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искус-

ства. – М.: Знание, 1978. – С. 282. 

10. Кузин В.С. Основы обучения изобразитель-

ному   искусству   в школе.– М.: Просвещение, 1977. 

11. Кузин В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1974. – С. 

166. 

12. Лаптев А.М. Рисунок пером. – М.: Академия художеств 

СССР, 1962. 

Самостійна робота  

(20 год.) 

Опрацювати літературу за 

темою (6 год.)  

Зробити нариси по пам'яті 
мальованих з натури 

контрастних типів (голів 

натурників)– порівняльна 

характеристика (6 год.). 

Замальовоки по пам'яті мі-
ського пейзажу: а) 

на основі швидкого нарису 

з натури міського пейзажу; 

б) без попереднього малюн-

ка (8 год.). 

 

Тема № 2. Творча робота: виконання ескізів 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на обгово-

рення/опрацювання  

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси  



Лекційні (2 год.) 

Етапи виконання ескізів, 

ідея, вибір формату , центр 

композиції 

Практичні заняття (10 

год.) 

Етапи виконання ескізів, 

ідея, вибір формату , центр 

композиції 

 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – 

М.: Изобразительное искусство, 1985. 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М.: Искус-

ство, 1940. 

3. Борщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 

1970. - С.166. 

4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М.: Академия худо-

жеств СССР, 1961. 

5. Дневник Делакруа. – М.: Искусство, 1950. – С.632. 

6. Ильшевская Г.В. Искусство рисунка. – М.: Советский 

художник 1990. 

7. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному 

произведению, - М.: Изобразительное искусство, 1981.- С. 216. 

8. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.: Просве-

щение, 1976. 

9. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искус-

ства. – М.: Знание, 1978. – С. 282. 

10. Кузин В.С. Основы обучения изобразитель-

ному   искусству   в школе.– М.: Просвещение, 1977. 

11. Кузин В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1974. – С. 

166. 

12. Лаптев А.М. Рисунок пером. – М.: Академия художеств 

СССР, 1962. 

Самостійна робота (18 год.)  

Замальовок по пам'яті оголеної фігури натурника (6 год.). 

Замальовок за уявленням голови натурника в різноманітних положеннях (6 год.). 

Нариси з рухової не позуючої моделі(4 год.). 

Замальовки за уявленням у зв’язку з композиційним задумом. (4 год.). 

 

Тема № 3. Творча композиція з сюжетним центром 

 

 Перелік пи-

тань/завдань, що 

виноситься на об-

говорен-

ня/опрацювання  

 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси  

 Лекційні (4 год.) 

Композиція з 

сюжетним 

центром із 

обов’язковим зо-

браженням гро-

мадської або сак-

ральної споруди.  

Практичне занят-

тя (20 год.) 

Виконання нату-

рних замальовок 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.: 

Изобразительное искусство, 1985. 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1940. 

3. Борщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970. - 

С.166. 

4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М.: Академия художеств 

СССР, 1961. 

5. Дневник Делакруа. – М.: Искусство, 1950. – С.632. 

6. Ильшевская Г.В. Искусство рисунка. – М.: Советский худож-

ник 1990. 



міського пейзажу 

за вибором сту-

дента (вугілля, 

сангіна, сепія, 

туш, перо, пас-

тель) (10 год.). 

Композиція з 

сюжетним 

центром із 

обов’язковим зо-

браженням гро-

мадської або сак-

ральної споруди 

(10 год.) 

 

. 

7. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произве-

дению, - М.: Изобразительное искусство, 1981.- С. 216. 

8. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.: Просвещение, 

1976. 

9. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: 

Знание, 1978. – С. 282. 

10. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному   

искусству   в школе.– М.: Просвещение, 1977. 

11. Кузин В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1974. – С. 166. 

12. Лаптев А.М. Рисунок пером. – М.: Академия художеств СССР, 

1962. 

 Самостійна робота (30 год.)  

Завершення композицій з аудиторного завдання (4 год) 

Нариси з рухової не позуючої моделі (6 год.) 

Замальовки за уявленням у зв’язку з композиційним задумом (8 год.) 

Малюнок на зображення руху (8 год.) 

Розробити ескіз пейзажу «Моє місто» (4 год.). 

 

  

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ   

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

7.1. Основні джерела 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.: Изобразительное искус-

ство, 1985. 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1940. 

3. Борщ А.О. Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970. - С.166. 

4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. – М.: Академия художеств СССР, 1961. 

5. Дневник Делакруа. – М.: Искусство, 1950. – С.632. 

6. Ильшевская Г.В. Искусство рисунка. – М.: Советский художник 1990. 

7. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению, - М.: Изобрази-

тельное искусство, 1981.- С. 216. 

8. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. – М.: Просвещение, 1976. 

9. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978. – С. 282. 

10.Кузин В.С. Основы обучения изобразительному   искусству   в школе.–

 М.: Просвещение, 1977. 

11.Кузин В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1974. – С. 166. 

12.Лаптев А.М. Рисунок пером. – М.: Академия художеств СССР, 1962. 

7.2. Додаткова література: 

1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – 
М.: 1981. – С.192. 

2. Ростовцев Н.Н. Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях 
рисованием. – М. – 1988. 

3.Терентьев   А.Е.   Рисунок   в   педагогической   практике учителя изобразитель-

ного искусства. – М.: Просвещение. 1981. – С.176. 

4.Фаворский В.А. О рисунке, о композиции. – Фрунзе Кыргызстан, 



1966. 5.Чуйков С.А. Заметки художника. – М.: Молодая гвардия, 1976. 
– С.192. 

5.Шорохов Е.В. Основы композиции. Учебное пособие для педагогических институтов. 

– М.: Просвещение, 1986. – С.147. 

  

6 Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять.  

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умо-

вах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов‘язково бути присутніми на практичних (лаборатор-

них) заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений тер-

мін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 ба-

лів.   

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати дода-

ткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модуль-

ній контрольній роботі є обов‘язковою. У випадку відсутності студента на проміжному конт-

ролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата скла-

дання модульної контрольної роботи. 

 Політика академічної доброчесності.  

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення мо-

дульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та вистав-

лення негативної оцінки.  

Здобувач освіти може запропонувати свою тему для написання реферату у відповідності до 

особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням сту-

дент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за 

курс.  

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

- індивідуальне або групове опитування; 

- індивідуальна або групова презентація (представлення виконаного завдання); 

-  захист виконаного завдання; 

- модульна контрольна робота та ін. 

Форма проміжного контролю. Модульна контрольна робота проводиться у формі письмової 

роботи (на платформі Google Classroom.). 

Підсумковий контроль: 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються робота відповіді студента на практичних (лабораторних) за-

няттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбуваєть-

ся відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja pro- porjadok-

ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja%20pro-%20porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja%20pro-%20porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


  
Підсумковий бал  

 

Оцінка за традиційною шкалою 

 

51-100  зараховано  

1-50  не зараховано  

  

Схема розподілу балів  

Максимальна  

кількість балів  

70 балів (поточний контроль) 

– середньозважений бал оцінок 

за відповіді на практичних за-

няттях та виконання індивідуа-

льних завдань, який перево-

диться у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,7  

30 балів 

(проміжний контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рі-

вень  

35 балів (поточний контроль)  16 балів (проміжний конт-

роль) 

  

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

  

Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень  

5 балів  

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літе-

ратуру, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки. 

4 бали   

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрун-

товано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним 

способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні нето-

чності та незначні помилки. 

3 бали  

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвіт-

лює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні 

формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та поми-

лки. 

2 бали  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, 

проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал   

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, 

володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, від-

повідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів   

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 



  

 

Вид Максимальна кількість балів 

Усна доповідь 5 

Виконання композицій, ескізів замальовків 5 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна та 

самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критеріями оцінювання усної доповіді є здатність студента збирати джерельну інформацію та 

критично її опрацьовувати. Враховується самостійність та оригінальність дослідження, вико-

нання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацюван-

ня теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела.  

 Оцінювання виконаних композицій здійснюється за такими критеріями: чітке визначення 

виховної та розвивальної мети завдання, добір відповідних принципів, методів та прийомів, 

щодо реалізації поставлених завдань уроку; акуратність та естетичний вигляд виконаної роботи; 

втілення гармонійного поєднання кольорів; креативність пошукових варіантів, композиційність.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота оцінюється в межах від «0» до «30» балів за такими критеріями: 

 

Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень  

  

5  

(28-30 балів)  

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним ма-

теріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань, наводить приклади, вільно 

послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвер-

дження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.  

  

4  

(21-27 балів)  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним ма-

теріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоре-

тичних питань, наводить приклади, послуговується науковою термінологі-

єю. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незна-

чні помилки.  

3 (16-20 балів)  

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, об-

ґрунтування та аргументації, припускається суттєвих неточностей та  

2  

(0-15 балів)  

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матері-

алом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання тем, не розкриває зміст теоретичних питань і прак-

тичних завдань  

  

Викладач                     Кара О.Д. 
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