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Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по
учебен предмет
УТВЪРЖДАВАМ

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет
рисуване – теория за специалност код 5240613 „Декорация на силикатни изделия“,
професия

код 524060 „Химик-оператор“ от професионално направление код 524

„Химични продукти и технологии“.
Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието
и науката

Приложение
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за специфична професионална подготовка
по
РИСУВАНЕ
теория

Утвърдена със Заповед № РД......................../……………2017 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 524 „Химични продукти и технологии“
ПРОФЕСИЯ:
код 524060 „Химик – оператор“
СПЕЦИАЛНОСТ:
код 5240613 „Декорация на силикатни изделия“

София, 2017 година
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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет рисуване - теория е част от задължителната професионална
подготовка за специалност „Декорация на силикатни изделия“ от професия „Химик –
оператор“ от професионално направление „Химични продукти и технологии“.
Учебното съдържание на програмата по рисуване е продължение на съдържанието,
усвоено до завършване на основно образование по учебните предмети изобразително
изкуство и математика. То включва теми, чрез които трябва да се доизградят
изобразителни умения и навици у учениците и да се затвърди наученото в основния курс
на обучение за обемно и пространствено изграждане на формите. Темите са степенувани
по трудност и обхващат задачи от рисуване по натура на предмети и природни форми.
Учебната програма по рисуване включва и учебно съдържание, което позволява
осъществяването на междупредметни връзки с техническо чертане, моделиране,
проектиране, цветознание, гравиране, обработка на гипс
и технология на
керамичното производство - учебна практика. По този начин изучаването на предмета
рисуване допринася за цялостно изграждане на специалиста – дизайнер, който трябва да
хармонизира и естетизира интериорната и екстериорната среда. Пресъздаването на
натурата и нейното трансформиране чрез стилизация допринася за затваряне на цялостния
цикъл в творческия процес при проектиране на форми и орнаменти.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
Обучението цели да формира у учениците практически умения и навици за
графично, живописно и декоративно изграждане на формите.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой учебни часове по учебния предмет рисуване – теория е 18 часа и
се разпределя по класове в зависимост от типовия учебен план на специалността.

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
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№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование на разделите
Пейзаж - архитектурен пейзаж, природен пейзаж
Светлосянка - рисуване на ръбести форми, рисуване на овални форми
и рисуване на смесено-геометрични тела
Графика - създаване на композиция от растителни форми,
изпълнение в суха игла и линогравюра
Живопис - рисуване на предмети от бита чрез акварелна и темперна
техника
Натюрморт - рисуване на постановка от натура: плодове, цветя и
ваза
Стилизация - стилизация на геометрични и природни форми
Общо:

Брой
часове
3
3
3
3
3
3
18

Раздел 1. ПЕЙЗАЖ - АРХИТЕКТУРЕН ПЕЙЗАЖ, ПРИРОДЕН ПЕЙЗАЖ
Рисуване с помощта на черен молив на сгради, улици и форми от природата, които
да бъдат съчетани в една композиция.
Раздел 2. СВЕТЛОСЯНКА - РИСУВАНЕ НА РЪБЕСТИ ФОРМИ, РИСУВАНЕ НА
ОВАЛНИ ФОРМИ И РИСУВАНЕ НА СМЕСЕНО-ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА
Рисуване на куб, пирамида и паралелепипед от натура. Рисуване на кълбо,
цилиндър и конус от натура. Постановка от цилиндър, куб и пирамида на фона на
драперия.
Раздел 3. ГРАФИКА - СЪЗДАВАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛНИ
ФОРМИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ В СУХА ИГЛА И ЛИНОГРАВЮРА
Рисуване на композиция от цветя и листа, изпълнени с техниките суха игла и
линогравюра.
Раздел 4. ЖИВОПИС - РИСУВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ ОТ БИТА ЧРЕЗ АКВАРЕЛНА
И ТЕМПЕРНА ТЕХНИКА
Постановка от натура, включваща предмети от бита и драперии, изпълнени чрез
акварелна и темперна техника.
Раздел 5. НАТЮРМОРТ - РИСУВАНЕ НА ПОСТАНОВКА ОТ НАТУРА:
ПЛОДОВЕ, ЦВЕТЯ И ВАЗА
Рисуване на плодове и ваза с цветя на фона на драперия с помощта на материали
от живописта.
Раздел 6. Стилизация - стилизация на природни форми
Стилизиране и геометризиране на листа и цветя в композиция – изпълнение с черен
молив.
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО
В края на обучението учениците трябва
да знаят:
 изразните средства и изобразителни техники на графиката, живописта и
декоративно-приложните изкуства;
 жанровете и стиловете в изобразителното изкуство;
 теорията на композицията и нейните елементи, свързани с етапите на
изграждането й;
 основните компоненти при светлосянъчното изграждане на геометрични тела:
светъл полутон, локален тон, най-осветена част, колонна сянка, рефлекс, хвърлена сянка;
 композиционното поместване, пропорциите и конструкцията;
 стилизацията по памет чрез опростяване на силуета и геометризиране на формата;
да могат да:
 отразяват конструктивните, пространствените и обемните промени в натурата;
 стилизират геометрични и природни форми;
 постигат чрез щриха обемно-пластично изграждане на ръбести, овални и смесеногеометрични тела от натура;
 пресъздават натурата посредством всички средства на цвета и възможностите за
постигане на живопис от натура;
 прилагат графичните, живописните и декоративни техники в рисуването;
 стилизират чрез усложняване на силуета и подчертана линеарност на формата.
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