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Рисунок як базова дисципліна у підготовці бакалаврів спеціальності 023 «Образотворче
мистецтво. Декоративне мистецтво. Реставрація»
Drawing as a basic discipline in the preparation of bachelors of specialty 023 «Fine Arts.
Decorative art. Restoration»
Анотація. У статті розглянуто рисунок як базовий та універсальний засіб у підготовці
майбутніх художників декоративного мистецтва. Зроблено невеликий екскурс в історію становлення
образотворчого мистецтва, первинною основою якого являється рисунок. Розглянуто рисунок як
навчальну дисципліну та фахові компетентності, які формуються підчас її опанування; методи та
підходи для подолання труднощів в опануванні дисципліни.
Ключові слова: рисунок, базис, метод, компетентність, художник.
Summary. The article considers drawing as a basic and universal tool in the training of future
decorative artists. A short digression into the history of the formation of fine arts, the primary basis of which is
drawing. Drawing is considered as an academic discipline and professional competencies that are formed
during its mastery; methods and approaches to overcome difficulties in mastering the discipline.
Key words: drawing, basis, method, competence, artist.
Постановка проблеми у загальному вигляді… У системі професійної освіти та підготовки всіх
без виключення спеціалістів художнього напрямку навчальний рисунок займає провідне місце.
У всі часи, починаючи ще з часів Давнього Єгипту, в школах образотворчого мистецтва
надзвичайно велике значення приділялося навчанню рисунку, завдячуючи чому художники залишили
світу безцінні зразки мистецтва.
Рисунок справедливо вважають основою образотворчого мистецтва. Великий геній Мікеланджело
висловився: «Рисунок, що інакше називають мистецтвом начерку, є вищою точкою і живопису, і
скульптури, і архітектури; рисунок – джерело і корінь усякої науки» (Ли Н. Г., 2007, с. 3).
За останні десятиліття в навчальних закладах нашої країни відкриваються все більше і більше
нових спеціальностей художнього профілю. Зокрема в Хмельницькому національному університеті на
базі кафедри технологічної та професійної освіти навчаються майбутні художники декоративного
мистецтва в межах спеціалізації «Художній текстиль та художнє дерево», в системі підготовки яких
однією з базових дисциплін є саме рисунок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій… У розвиток художньої думки щодо рисунку як
базової дисципліни у підготовці майбутнього фахівця з образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва значний вплив внесли художники-викладач Антонюк О. А., Піддубна О.М., Пархоменко К. О.,
Лопухова С. О. та інші, але дана тема потребує подальшого детального розгляду.
Формулювання цілей статті… Метою даної статті є розкриття та обґрунтування важливості
рисунку як базової навчальної дисципліни та особливої творчої діяльності у підготовці майбутніх
художників декоративного мистецтва.
Виклад основного матеріалу… Рисунок є основою всіх видів мистецтва. Рисунок це – засіб
пізнання та вивчення об’єктивної реальності.
Рисунок – це життя для всього образотворчого мистецтва, перша і головна, базова сходинка для
подальшого творчого розвитку. Головна ціль – навчитися правильно бачити об’ємну форму предмета та
навчитися логічно та послідовно зображати її на площині аркуша паперу (Ли Н. Г., 2007, с. 5).
Дисципліна «Рисунок» викладається протягом шести семестрів, як базова дисципліна у
професійній підготовці бакалаврів спеціальності 023 для засвоєння усіх подальших навчальних
дисциплін художньо-практичного циклу та загальнопрофесійної діяльності та виносить на засвоєння
практичні аспекти щодо набуття базової художньо-графічної грамоти: володіння загальними
композиційними прийомами передачі зображення на аркуші паперу; конструктивна побудова заданого
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зображення з перспективними скороченнями; володіння світло-тіньовими прийомами моделювання
форми різних об’єктів, володіння різними засобами графічної передачі зображення (штрихування
графітним олівцем; сангіна; перо тощо); застосування системи теоретичних та практичних основ
рисунку: з натури, по пам`яті, з уяви, начерк тощо (Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставравція» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, 2019).
Оволодіння навчальною дисципліною «Рисунок» на кафедрі технологічної та професійної освіти
Хмельницького національного університету побудовано із таких етапів:
1.
Засоби і способи зображення.
2.
Рисунок геометричних фігур.
3.
Рисунок драпіровки.
4.
Рисунок голови людини та її окремих складових.
5.
Рисунок фігури людини.
6.
Зображення фігури людини в одязі.
Для подолання труднощів в опануванні дисципліни та кращого засвоєння матеріалу використовую
кілька основоположних методів та підходів, на яких ми детально зупинимось нижче.
По-перше, майбутній художник має навчитися малювати з натури. Малювання з натури дозволяє
студентам розвивати почуття, пізнавати конструктивну будову середовища, спонукає до інтуїтивного та
образного мислення. Завдяки виконанню подібних завдань у фахівця починає розвиватися логічне та
просторове мислення, зорова пам’ять. Під час роботи як з натури, так і по пам’яті систематизуються
теоретичні надбання, закони, принципи тощо. Починає активізуватися творча діяльність студента.
Малювання з натури – це своєрідний процес пізнання і відображення світу природи – вічного джерела, з
якого черпає свої сили мистецтво. Саме малюнок становить фундамент всієї образотворчої діяльності і
допомагає опанувати основами професійної грамотності й майстерності.
По-друге, для вирішення будь-яких завдань із дисципліни «Рисунок» необхідно вивчити
конструктивну будову самого предмета та осмислити його положення в просторі. Конструктивний аналіз
об’єкта – визначення формоутворення, взаємного розташування частин і цілого зображуваного об'єкта в
просторі. Застосування методу конструктивного аналізу допомагає зрозуміти та вивчити предмет, а потім
зобразити його на площині. Компонентами конструктивного аналізу є співставлення натури з
геометричними тілами, вивчення лінійної перспективи, пластичної анатомії людини і тварин, а також
пластики рослинних форм. Загальновідомо, що в основі всього різноманіття форм оточуючого світу
лежить невелика група геометричних тіл: куля, призма, конус і різні багатогранні тіла. Для того, щоб
ясніше і точніше уявити собі конструкцію і об'ємну форму предметів, їх необхідно зіставити з тими чи
іншими геометричними тілами. Щоб правильно провести конструктивний аналіз предмета, необхідне
знання лінійної перспективи (Ли Н. Г., 2007).
Особливою популярністю так званий геометральний метод користується на першому-другому курсі
під час рисування класичних античних фігур, розеток та частин тіла, хоча і старшокурсники також часто
згадують про його ефективність. Приклад виконання завдання із застосуванням даного методу
студентами групи ДМ-19-1 та ДМ-18-1 наведено на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Антична ваза. Краєвський П.

Рис. 2. Гіпсова розетка. Малютик М.

По-третє, об’ємна форма предмета передається на малюнку не тільки правильною перспективною і
конструктивною побудовою, а й світлотінню. Кожний об’ємний предмет обмежується кривими або
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площинними поверхнями, які при освітленні потрапляють в різні світлові умови. При цьому одні
частини поверхні отримують більше світла, інші – менше. Ступінь освітленості поверхні предмета
змінюється, насамперед, у залежності від відстані до джерела світла: чим далі від поверхні знаходиться
джерело світла, тим слабше він освітлений, і, навпаки, чим ближче знаходиться джерело світла, тим
сильніше освітлення. Освітленість поверхні предметів залежить також від відстані між предметом і
глядачем. При віддаленні освітлені поверхні поступово темніють, а затемнення – світлішають. Ступінь
освітленості поверхні залежить також від кута падіння променів світла на поверхню. Найбільш сильно
висвітленою є та поверхня, на яку промені падають під прямим кутом. Чим більше нахил променів
світла до поверхні, тим менше променів падає на неї, тим слабше вона освітлена. Освітлення предмета
залежить від фактури і кольору самої поверхні: гладка, полірована поверхня більше відбиває світло, ніж
жорстка і матова. Крім того, поверхні темного кольору поглинають більше світлових променів, а
відображають менше. Знаючи закони розподілу світлотіні на кулі, циліндрі, циліндричних і площинних
поверхнях, можна легко з'ясувати можливості світлотіні будь-яких складних за формою предметів.
По-четверте, зображуючи форму, художник передає її внутрішню сутність і зовнішній вигляд. У
поняття пластичної форми входить: структура, маса, вага, співвідношення елементів, просторове
рішення, композиція, тобто розміщення елементів форми на площині.
Тобто, основою в малюнку виступає форма, яка допомагає створити правильні пропорції, передати
об’єкт дослідження у просторі та часі. Як було зазначено, складна форма є результатом взаємодії простих
форм. Умовою передачі форми є чітке та просторове розташування кожного лінійно-тонового елемента
або градацій у предметі. Метод геометризації є фундаментом у конструктивному, об’ємно-просторовому
вирішенні завдань рисунка (Пархоменко К. О., 2014).
По-п’яте, одним із засобів вираження форми є тон. Знання законів тону та освітлення є
обов’язковою вимогою правильного рисунка. Задачею викладача з образотворчого мистецтва є розвиток
чуттєвих градацій тонового рішення у майбутніх фахівців. Під тоном розуміють кількість світла, який
віддзеркалюється кожною поверхнею предмета. Цілісність рисунка залежить від правильно знайденого
та витриманого тонового рішення, яке може бути вирішене лише в зв’язку з вивченням форми
Також, враховуючи спеціалізацію, особливу увагу у вивченні дисципліни «Рисунок» приділяємо
художній стилізації. Для виконання даного завдання беремо за основу роботу, виконану з натури
(наприклад, натюрморт, гіпсова голова або розетка на фоні драперії тощо) і перетворюємо її шляхом
трансформації форми, інтерпретації тонів та фактур у творчу композицію.
Творчий рисунок базується на рівні почуття та емоції, на ідеї трансформації об’єкта натури у
виразний метафоричний художній образ. Завдання такого характеру вчать визначати ритмічну
організацію композиції, аналітично досліджувати фігури постановки, застосовувати геометричні
узагальнення, виховують у студентів естетичний смак і культуру графічної мови. При виконанні таких
завдань визначальними є певні умови: формат, матеріали, техніка, використання комп’ютерних
графічних редакторів, електронного графічного планшета. Викладач має чітко сформулювати мету і
технічні умови завдання, визначити напрямок дій, а рішення студент повинен знайти сам [5].
Приклад виконання завдання студентами групи ДМ-17-1 та ДМ-18-1 наведено на рисунках 3-6.

Рис. 3. Голова з натури. Хомак Р.

Рис. 4. Стилізована голова. Макогін А.
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Рис. 5. Натюрморт з натури. Вандоляк Т.

Рис. 6. Стилізація натюрморту. Вандоляк Т.

Не менш значну роль в опануванні рисунком відіграють короткочасні зарисовки – це стисла, скупа
за засобами розповідь про те, що зображується. На відміну від довготривалих завдань, тут немає
ґрунтовного пропрацювання форми та деталей, проте міститься явна психоемоційна складова, що також
важливо для накопичення певного досвіду, пробудження творчої активності (Піддубна О. М., 2012, с.
413).
Висновки… Як навчальна дисципліна рисунок має необмежені можливості для творчості
студентів, формування їхнього художньо-естетичного смаку та набуття базових фахових
компетентностей. Головна і кінцева мета оволодіння засобами рисунка полягає у тому, щоб сформувати
загальну художню культуру майбутнього фахівця, розуміння і вміння зображати форми і простір,
навколишнє середовище з натури і за уявою, виробити вміння впевнено і вільно висловлювати свої
думки графічними засобами.
Отже, навчання рисунка являє собою єдиний художньо-творчий та навчально-пізнавальний
процес, який дозволяє розвивати спостережливість, уяву, фантазію, координацію руки та ока, крім того,
набути особливого бачення світу, теоретичних знань і практичних навичок у цій галузі.
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Обґрунтування компонентів проєктної компетентності майбутніх менеджерів
соціокультурної діяльності
Substantiation of Components of Project Competence of the Future
Managers of Socio-Cultural Activity
Анотація. У статті на підставі аспектного аналізу (філософський, культурологічний, аспект
соціальної роботи, педагогічний, економічний аспекти) визначено сутність інтегрованого поняття
«соціокультурне проєктування». У цільовій складовій сутності цього поняття визначена
спрямованість проєктування на задоволення соціальних і культурних потреб особистості та
громади, на розвиток та реалізацію прав людини, на самоврядування в громаді. Також передбачено
самостійну цінність створення, збереження, накопичення, розповсюдження культурних артефактів і
творів мистецтва як цілей соціокультурного проєктування. В інструментальну складову сутності
поняття «соціокультурне проєктування» включено алгоритми, методи та засоби проєктної
діяльності,
а
також
методи
та
засоби
соціальної
роботи,
культуротворчої
та
культурозбережувальної діяльності, мистецтва, педагогіки, економіки. На підставі визначеної
сутності інтегрованого поняття «соціокультурне проєктування» з’ясовано компоненти проєктної
компетентності (комплексного результату навчання) майбутніх менеджерів соціокультурної
діяльності, зокрема конкретизовано специфіку відповідних знань та розумінь, застосування знань,
вмінь і навичок, морально-етичних цінностей, автономності та відповідальності, комунікації та
потенціалу продовження навчання. Визначено роль педагогічного методу проєктів у формуванні
проєктної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в процесі професійної
підготовки.
Ключові слова: менеджер соціокультурної діяльності, проєктна компетентність, результати
навчання, соціокультурна діяльність, соціальне проєктування, соціокультурне проєктування,
аспектний аналіз, педагогічний метод проєктів.
Summary. The essence of the integrated concept of “socio-cultural projecting” has been defined in the
article on the basis of the aspect analysis (philosophical, cultural, aspect of social work, pedagogical, economic).
The target component of the essence of this concept is the focus on projecting to meet the social and cultural
needs of the personality and the community, the development and implementation of human rights, selfgovernment in the community. It also provides for the independent value of creating, preserving, accumulating,
disseminating cultural artifacts and works of art as one of the goals of socio-cultural projecting. The
instrumental component of the essence of the concept of “socio-cultural projecting” includes algorithms,
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