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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от 

катедра „Изобразително изкуство“ към Факултета по изкуствата 

на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

 

Дисертационният труд съдържа 182 страници и се 

състои от увод, три глави, включително изводи, заключение, 

резюме на получените резултати, дeкларация за оригиналност и 

научни приноси, библиография и приложение. Последното е 

поместено в отделно книжно тяло в обем от 206 страници 

включващо 500 илюстрации на художествени произведения и 

767 студентски учебни творби (298 ескизи и 469 етюди). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се 

състои на 16.12.2013 г. от 14.30 часа в зала 1412 на ЮЗУ 
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УВОД 

 

Обучението по живопис на студентите от университет-

ските специалности „Педагогика на обучението по изобразител-

но изкуство” и „Промишлени изкуства – мода”, които през 

последните двадесет години се наложиха в България, натрупа 

значителен практически опит и същевременно поставя редица 

научни проблеми. Сред тях е проблемът за съвременните 

методи на художествено обучение, които се нуждаят от 

обновяване и адаптиране, за да бъдат ефективни в 

информационното общество. Двете художествени специалности 

заемат достойно място във Факултета по изкуствата на 

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, 

където обучението по живопис присъства от създаването на 

университета и има традиции, изграждани, и поддържани в 

продължение на повече от три десетилетия.  

В настоящото изследване се търсят нови пътища за 

усъвършенстване на методите на преподаване на живопис, на 

студентите от двете специалности чрез активизиране на 

възможностите на ескиза като етап в изграждането на 

живописната творба и като резултат от творчески, и от 

обучаващи процеси. Ролята на ескизът в обучението по живопис 

в съвременните условия е силно нараснала. От една страна, в 

постмодерните художествени процеси ескизът все по-често 

изпълнява функциите на завършена живописна творба. От 

друга, при живописване от натура, студентите създават ескизи, 

които прерастват в окончателен резултат от творческо-

обучаващия процес. Посоката на методическите търсения в 

настоящото изследване е свързана със засилване на ролята на 

ескиза, изпълняван от студентите в процеса на живописване, 

както и с включване на ескизи на художници от различни 

периоди на история на изкуството, като средство за развитие на 

творческите способности. Чрез нововъведенията на 

експерименталното педагогическо въздействие в учебния 
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процес по живопис се търси осъществяване на оптимално 

развитие на живописните умения на студентите, за да се 

изградят като творчески личности в педагогическия процес.  

Използване на ескизите в началните фази на 

същинското живописване е традиционна практика в работата 

както на млади художници, така и на утвърдени майстори в 

историята на живописта. Благоприятно обстоятелство за 

настоящето дисертационно изследване е наличието на 

огромното количество ескизи на живописци от различни 

направления и с различен стил на работа, достъпни чрез 

публикации в различна форма и чрез интернет-страници на 

музеи, архиви и частни сбирки, които могат да се прилагат за 

сравнителен художествен материал. 

Ескизът е близък до възможностите на обучаваните 

млади хора, представлявайки творба в идеен проект или 

начален образ, който отговаря на вижданията им и техническите 

им умения за пластическо цветово изграждане. Анализът на 

ескиза, създаван в хода на обучението, както и използването на 

ескизи от творчеството на известни художници, може да разкрие 

пътища за обновяващо моделиране на съществуващата 

методическа система на обучение по живопис. 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ЕСКИЗЪТ – ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ТВОРЧЕСКИ И ДИДАКТИЧЕСКИ 

АСПЕКТИ 

 

1.1. Някои особености при изграждането на обра-

за в живописният ескиз при работа от натура 

В професионалното творчество рисунките, етюдите и 

ескизите служат за търсене и намиране на оригинално решение, 

те са проект и основа за бъдеща творба. В обучителния процес 

по живопис, етюдите имат смисъл като подготвителен материал, 

чрез който се изучава натурата с живописни средства и се 

формират знания, изобразителни умения и представи, а 
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крайният последващ резултат е учебна творба-етюд, изградена 

според изискванията на програмните задачи. Ескизите, 

предхождащи етюдите служат за предварително спонтанно 

проучване на натурата и подпомагат намирането на подходящи 

изобразителни варианти. От друга страна те биха могли да 

бъдат носители на (някои) художествени качества (цялостно и 

спонтанно решение и свежо, и експресивно изпълнение на 

натурата), но да бъдат и друга „възможност” за решение на 

пластическия образ и това да им дава основание и право на 

алтернативно съществуване с редом по-проучения етюд (друго 

възможно състояние на пластическия образ). 

 

1.2. Творчески аспекти на образа в живописния ескиз 

В съотношенията между отделните ескизи и 

окончателната творба съществува значително припокриване, но 

не са малко случаите, когато се забелязват и разлики в резултат 

на творчески търсения и проявена поливариантност от страна 

на автора, при намиране на “подходящото” решение. 

Резултатите понякога са равностойни като художествени 

постижения и имат право на самостоятелно художествено 

съществуване, независимо че някои остават само на ниво 

ескизи и не са приемани от самите автори като завършени, 

окончателни творби. Тази поливариантност спомага за 

развитието на пластическия образ и в други посоки, и е 

предпоставка за формиране на художествено-образно мислене. 

Ескизните творби, предхождащи произведението могат да бъдат 

изпълнени в по-малък или реален размер (и наподобяващ 

подготвителен картон, съдържащ набелязани квадранти за 

запазване на пропорциите при прехвърляне, уголемяване и 

мащабиране на изображението). Изключително интересен 

художествен проблем е съотношението между ескиза към 

дадена творба и самата творба в случаите, когато те са 

запазени и дават възможност да се проследи творческия процес 

в живописта. 
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1.3. Дидактически аспекти на живописния ескиз и не-

говата роля в обучаващо-творческия процес 

Ролята на ескиза в университетското обучение се 

определя от обстоятелството, че живописния образ 

/пластическия образ/, изграждан по натура от студентите в 

часовете по живопис има програмно определени времеви 

граници. Те зависят от конкретните задачи, заложени в учебната 

програма и предвиденото учебно време, а също и от 

индивидуалните възможности на студентите. Завършването на 

студентските творби се разглежда в условни рамки, като се цели 

те да притежават качества на образ, но не са редки случаите в 

които това са качества на ескиз. Според предлаганата от нас 

експериментална методика, включваща изпълнението на бързи 

цветни ескизи, предхождащи основната работа по етюда, се 

допринася за натрупване на опит при търсене на възможни 

живописни решения на пластическия образ, което пък от своя 

страна спомага за развитието на живописните умения и образни 

представи.  

Включването на предварителни цветни ескизи се явява 

нов момент в обучението по живопис, който изисква уточняване 

от дидактическа гледна точка, на въпроси като: в кой етап е най-

подходящо прилагането им, какви са изискванията към тях, като 

изпълнение и времетраене, степен на разработка, използване 

на изразни средства, какво е съотношението между ескиза и 

последвалия го етюд, какво влияние ще окаже на етюда, какви 

качества се очаква да развие у студентите.  

Цветният етюд като учебна задача в художествените 

училища представлява изображение (изследване), изпълнено от 

натура, целящо изучаване на натурната постановка с живописни 

средства, вследствие на което у студентите се формират 

изобразителни представи за композиционното, живописното, 

рисунъчното и обемно-пространственото изграждане на 

студентската творба. В съотношението между ескиза и 

последвалия го етюд са възможни различни вариации: от 
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видимо припокриване на визуалните характеристики (в случая, 

ескизът се явява като подготвителен етап на етюда), до 

съществени различия, вследствие на творчески търсения и 

експерименти, при което имаме наличие на разнообразни 

решения. Ескизите спомагат етюдите да се „разкрепостят“, да 

придобият качества на изразителност като се преодолява сухото 

и безстрастно възпроизвеждане, без проява на лично 

отношение. 

Чрез използването на „сравнителния метод” се 

съпоставят ескизни творби на художници (в репродукции) и 

ескизи на студенти, в различна степен на завършеност, 

ескизните творби на студентите по дадена постановка, а също 

ескизи и последвалите ги етюдни творби в експерименталните 

групи. С помощта на словесни анализи при тези съпоставки се 

търсят аналогии и евентуални разлики между подготвителни 

ескизи – създадени от художници и студентски ескизи – резултат 

от предварително проучване на натурата, между студентски 

ескизи и учебни етюди, търсят се и влияния, които първите 

оказват по отношение на вторите. 

Резултатите от изследването и тяхното обобщаване се 

презентират на конферанс-изложби от студентски работи, из-

пълнени в процеса на обучение по живопис. По време на тези 

конферанси завършените студентски творби се анализират и 

оценяват спрямо поставените задачи, като се има предвид 

основния метод на работа „по натура”.  

Едно от най-важните качества в студентските творби 

според поставените критерии е съотношението между натурата 

и нейното превъплъщение, в постигнатия живописен образ, 

доколко това е правдиво и обективно (спазени ли са 

пропорциите, пространствените и цветови съотношения, 

постигната ли е материалност) и проявено ли е лично 

отношение и субективизъм (чрез използване на художествена 

деформация, хиперболизация, подходящи изразни средства, 

експресивност и изразителност).  
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Условие за провеждане на дидактическия експеримент в 

това изследване е доброволното участие на студентите, като на 

тези които пожелаха да направят предварителни ескизи, им бе 

предоставена  възможност, но малка част от тях се отказаха и 

разработиха само етюди. Техните работи послужиха като 

контролни резултати за сравнение. Предполага се, че 

„експресивното изграждане” на ескиза не допада на някои 

студенти и това вероятно е в резултат на предварителни 

внушения от „посветени”, че стойностното в изкуството е това 

което е „изпипано” и „си прилича”, разбира се не са изключени и 

пропуски в педагогическия подход, проявен в предишни степени 

на обучение. 

В дидактическия експеримент за всяка отделна 

постановка се използва определен модел на занятие, към ко-

йто се включват интерпретация и анализ на пластически образи 

на живописни произведения и ескизи в репродукции, както и 

предварително реализиране на цветни ескизи, предхождащи об-

щоприетите (в педагогическата практика) етюди. Анализи се 

правят и между ескизни творби и етюди на студентите. 

В проведения от нас обучаващ експеримент 

изключително полезен бе сравнителният метод, приложен по 

отношение на предварителните цветни ескизи и последвалите 

ги етюди. Сравнителният метод бе използван за съпоставки и 

анализ на живописните работи, вследствие на приложената 

система от методически похвати, и се опира на качествени 

критерии за оценка на студентската продукция. При оценяването 

важен показател остава съотношението между натурата и 

пластическия образ, създаден от студентите.  

Наблюденията ни са, че в анализа на отношението 

„ескиз-етюд” при някои студенти (определяме ги като І тип), 

ескизът се явява предварително проучване на натурата, след 

което следва по-уверено изпълнение на етюда. При други (ІІ 

тип), предварителните цветни ескизи се отличават значително 

от етюда, студентите търсят различни живописни решения, а 
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това от своя страна спомага за развитието на образното 

мислене. Има и други (ІІІ тип), при тях се забелязват както 

надграждане при изпълнението на етюда, така и търсене на 

нови живописни решения, някои от качествата се повтарят, 

други се променят в последвалия етюд. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ЖИВОПИС В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

2.1. Обект, предмет, цел, задачи и хипотеза на 

изследването. Методи на изследване. Критерии. Основни 

понятия. Контингент 

Настоящето изследване е насочено към подходи, които 

да повишат ефективността на обучението по живопис, като за 

това бяха включени предварителни цветни ескизи, спомагащи за 

развитие на образното мислене, чрез допълнителни възможни 

решения и посоки в изграждането на пластическия образ, 

създаван от студентите. Изследването по своята същност е на-

сочено към съдържанието и методическите похвати използвани 

в обучението по живопис на студентите, изучаващи „Педагогика 

на обучението по изобразително изкуство” и „Промишлени 

изкуства – мода”, от първи и втори курс, на факултета по 

изкуствата в Югозападен университет. 

Обект на методическото изследване е обучението по 

живопис на студенти от първи и втори курс, в специалностите 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуството” и 

„Промишлени изкуства – мода”. 

Предмет е съдържанието на обучението по живопис 

като система и възможностите за повишаване ефективността на 

учебния процес посредством въвеждане на предварителни 

цветни ескизи. 
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Основна цел на настоящата разработка е развитието на 

живописните умения и образно мислене на студентите, 

реализирано с помощта на ескиза в обучението по живопис, в 

резултат на което да развият способност да създават 

самостоятелни художествени (пластически) образи.  

Хипотеза: Предположихме, че ако се въведат и 

разгърнат конкретни методически похвати, разширяващи 

функциите на ескиза като форма на учебна творба, първо чрез 

допълнително интердисциплинарно включване на ескизи от 

история на изкуството в подготвителната част на практическото 

живописване, студентите ще развият способности за създаване 

на ескиз и за възприемане на ескиза (респективно живописното 

произведение), второ чрез включвани техни предварителни 

цветни ескизи в учебния процес, като активно средство за 

обучение, се благоприятстват развитието на живописните 

умения на студентите и се формират изобразителни представи, 

способства се развитието на образното мислене, а също и на 

творческите им възможности. 

Задачите на  методическото изследване се свеждат до: 

 проучване на специализираната литература, 

свързана с теорията на ескиза и неговото място в изкуството, и 

педагогиката;  

 анализ на характерните особености на обучението 

по живопис в университетски условия; 

 подбор и систематизация на живописни произведе-

ния (подготвителни ескизи и окончателни творби), с цел 

прилагането им в обучителния процес; 

 експериментиране на оптимална по своята същност 

система от методически похвати, за развитие на живописните 

умения и образно мислене на студентите от първи и втори курс, 

с използване на предварителни цветни ескизи и интерпретации 

на пластически образи; 

 сравнителен анализ по определени критерии на 

качествата на предварителните цветни ескизи с последващите 
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живописни етюди, създадени от студентите в експериментал-

ните и контролни групи с приложената методика. 

Методи на изследване 

В дисертационното изследване бяха използвани 

следните методи: 

 наблюдение 

 сравнителен метод 

 биографичен метод 

 иконологически метод 

 количествен и качествен анализ на резултатите 

 оценъчна скала по приложени критерии. 

Водещ е сравнителния метод (между ескиз и завършено 

произведение, между ескизи на различни художници, между 

ескизи и етюди на един и същ студент, между ескизи и етюди на 

студенти, работещи по една и съща постановка). 

В хода на обучението по живопис като спомагателен 

метод включваме и форми на интерпретация на пластически об-

рази, като анализираме живописни произведения от история на 

изкуството (предварителни ескизи и окончателни творби), а 

също и студентски творби, изпълнени в различни техники. 

Критерии 

Изключително важен етап в експерименталната работа 

се явява определянето на критерии за оценка на резултатите от 

целенасоченото педагогическо въздействие.  

При подборът на критерии се отчете и обстоятелството, 

че работа по планираните занятия трябва да следва целите на 

учебните програми, а избраните критерии трябва да дават 

информация за общия педагогически ефект от обучението, както 

и за съпътстващите го резултати от приложената методическа 

разработка, включваща анализ и интерпретация на пластически 

образи и направата на предварителни цветни ескизи.  

За оценка на творческата продукция на студентите и 

анализа на ескизите и етюдите им, вследствие на дидактическия 

експеримент, в настоящето изследване приложихме 
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сравнителния метод и бяха използвани качествени критерии. 

Тези критерии се опират на спецификата на пластическия образ, 

подробно изследван в трудовете на Ружа Маринска и Нина 

Христова, структуриран в шест пласта - материална 

въплътеност, фигуралност, конструираност, пространственост, 

семантика и комуникативност
1
. На тази база, Емил Куков 

извежда и прилага качествените критерии по отношение на 

оценката на студентската живописна продукция
2
, критерии на 

които се позоваваме (Таблица № 1). Ние приемаме, че „ескизът 

може да се отличава със степен на завършеност, равностойна 

на крайната творба, но може и да се характеризира с 

незавършеност, присъща за учебната работа”
3
. 

Особеностите на предварителните цветни ескизи 

налагат да въведем още един допълнителен критерий, а именно 

„пластична изразителност“
4
, критерий включващ характеристики 

като експресивност, изразителност, цялостно и емоционално 

решение („на един дъх“) на живописната творба, с прилагане на 

визуално-творческо преобразувание и проява на лично 

отношение от страна на автора. 

Всеки един от тези критерии се оценява в скала от едно 

до шест. 

Показателите за оценка са представени в Таблица № 1, 

включени са 4 групи с коефициенти по 6 бала. Всяка една 

студентска работа се анализира по така зададените критерии.  

                                                           
1
 Христова, Н. Теория на изкуството като теория на пластическия образ. София, 

1998, с. 22-23. 
2
 Куков, Е. Обучение по живопис в университета. Благоевград, 2003, с. 129-134. 

3
 Пиралишвили, О. Проблемы нон финито в искусстве. Тбилиси, 1980. 

4
 В случая предпочитаният от нас израз е „пластична изразителност“, но в същия 

смисъл може да се употреби и „пластична изразност“. 
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Таблица № 1.  Критерии за анализ и оценка на ескизи и 

етюди (по Ем. Куков) 

Материална 

въплътеност 

 

Фигуралност 

 

Конструираност 

 

Пространственост 

Този пласт  

съдържа: 

- изграждане на 

творбата като ма-

териален предмет 

от основа 

(хартия) и от 

цветни материали 

(акварел) до оп-

ределена степен 

на материална 

завършеност, поз-

воляваща 

произведението 

да съществува 

самостоятелно; 

- техническо ов-

ладяване на 

материалите, с 

които се работи, 

и техните 

възможности; 

-цветово изграж-

дане чрез позна-

ване свойствата 

на материала и 

пределите, в ко-

ито той може да 

се превръща в 

специфична плас-

тична материя. 

Този пласт  

съдържа: 

- предаване на об-

щите белези в кон-

фигурацията от 

предмети, включе-

ни в композицията 

на постановката, 

както и 

конфигурацията на 

всеки отделен 

предмет; 

- предаване на все-

ки един обект, учас-

тващ в постановка-

та - предмет, 

драперия, маса и 

други - като икони-

чен знак, т.е. раз-

познаването му ка-

то специфична 

фигура; 

- структуриране на 

сюжета в творбата 

и отразяване на 

виждането за поста-

новката като основа 

за сюжета; 

- специфично съче-

таване на определе-

на степен в де-

тайлизацията и в 

обобщението на 

всеки отделен 

предмет; 

- въплъщаване на 

качествата реали-

зъм или абстракция 

при възпроизвежда-

нето на отделни 

участъци в конфи-

Този пласт  

съдържа: 

- композиране на 

знаци (линии, 

петна, мазки) вър-

ху основа с опре-

делен размер; 

- постигане на 

единство между 

основа и живопис-

ни означения, 

обвързване на 

отделния предмет 

със състава на 

композиция, в 

която фон и 

изображение са 

свързани логично; 

- конструиране на 

предметите от 

постановката и 

пространството, в 

което се намират, 

както и търсене на 

композиционна 

връзка между 

предметна компо-

зиция и картинно 

поле; 

- единно констру-

иране на живопис-

ната предметност; 

- осмисляне на 

конструкцията и 

насищането й с 

различни 

значения. 

Този пласт  

съдържа: 

- избор на 

пространственост 

двуизмерно или 

триизмерно тре-

тиране на предме-

тите и на перс-

пективната 

система или 

нейното 

отсъствие; 

- пространствено 

разполагане на 

композиционния 

състав на 

постановката; 

- единство при 

пространственото 

съществуване на 

картината като 

предмет и вклю-

ченото в нея 

пространствено 

решение; 

- предаване на 

въздушната перс-

пектива чрез цве-

товото решение; 

- осмисляне на 

пространственото 

решение като 

пластичен изказ. 
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гурацията на 

постановката. 

Цифрово изражение на критериите в единици 

В материалността 

на работата 

липсват онези 

качества, които я 

определят като 

пласт в 

структурата на 

образ, тя остава 

на равнище 

изображение; 

1 единица 

Липсва отразяване 

на фигуралния със-

тав на постановката 

и творбата се харак-

теризира с белезите 

на изображение; 

1 единица 

Картинното поле 

и положените зна-

ци не се свързват 

в убедително въз-

действаща конст-

рукция и творбата 

се оценява като 

изображение; 

1 единица 

Пространството 

на 

произведението 

се ограничава 

единствено със 

съществуване на 

основата като 

пространствен 

предмет, без да е 

осъществен с ху-

дожествени сред-

ства проблемът за 

картинното 

пространство, и 

така 

изпълнението ос-

тава на равнище 

изображение; 

1 единица 

Материализа-

цията на 

произведението 

се характеризира 

с елементарно 

използване на 

основата и на 

живописните 

материали, без те 

да са свързани 

органично; 

2 единици 

Фигуралният състав 

на постановката е 

отразен, без да са 

възпроизведени 

обаче истинните 

или условни съот-

ношения между от-

делните предмети и 

пространствената 

среда; 

2 единици 

Картинното поле 

и знаците се свър-

зват в обща ком-

позиция, без да е 

разработена връз-

ката между живо-

писните знаци; 

2 единици 

Творбата съдържа 

пространствен 

проблем, отнасящ 

се до начина на 

предаване на от-

делните предмети 

и на фона в поста-

новката; 

2 единици 

Материализа-

цията на работата 

се характеризира 

с такова 

използване на 

основата и на 

живописните 

материали, при 

което се предава 

логично 

обективната 

конфигурация в 

Фигуралният състав 

е отразен вярно и са 

възпроизведени 

обективно съотно-

шенията между от-

делните предмети и 

между предметите 

и пространствената 

среда; 

3 единици 

Композираните 

предмети са логи-

чески свързани 

помежду си по 

живописен път; 

3 единици 

Пространствено-

то решение в ра-

ботата обхваща 

пространствените 

съотношения 

между предмети-

те в постановката 

и е насочено към 

обективно преда-

ване на съотно-

шението между 

фон и предметен 
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натурата, 

съотношението 

между натурата 

на предметната 

композиция и 

пространствената 

среда; 

3 единици 

състав; 

3 единици 

Материалната 

въплътеност на 

изпълнението се 

отличава с 

умението за 

предаване с 

живописните 

изразни средства 

на материалния 

характер на 

отделните 

предмети; 

4 единици 

Фигуралността на 

творбата се изразя-

ва в осъзнаване на 

сюжета като избор, 

направен на 

основата на поста-

новката от натура с 

помощта на визуал-

но творческо 

преобразувание; 

4 единици 

Композицията е 

съотнесена с прос-

транствената сре-

да и с особености-

те на картинното 

поле, като е пос-

тигната специ-

фична 

конструираност; 

4 единици 

Пространствено-

то решение се 

опира на обектив-

но предадено съ-

отношение между 

предметен състав 

и пространствена 

среда и е реализи-

рано с помощта 

на овладени жи-

вописни средства; 

4 единици 

Материалната 

въплътеност на 

работата изразява 

освен 

материалния 

характер на 

отделните 

предмети от 

натурата и 

спецификата на 

тяхната фактура 

и на 

световъздушната 

среда; 

5 единици 

Сюжетът се преда-

ва, като се осмислят 

отделни негови еле-

менти и се търси 

специфично 

съдържание; 

5 единици 

Конструирането 

на работата отра-

зява максимални-

те възможности 

на живописния 

материал; 

5 единици 

 

Пространственос-

тта на творбата 

съдържа предава-

не на световъз-

душната среда; 

5 единици 

 

Материалната 

въплътеност се 

осмисля на 

равнище, 

насищащо със 

съдържание 

творбата и 

осигуряващо 

комуникативност

та. 

Осмислени са 

всички елементи на 

сюжета и е намере-

но съотношението 

между съдържание 

и значение в 

работата. 

6 единици 

Конструирането 

на творбата е ос-

мислено чрез об-

вързване с мате-

риалната въплъте-

ност и 

фигуралността, 

както и с прост-

ранственото реше-

ние, така че 

Пространственос-

тта на 

произведението е 

в хармония с 

фигуралността и 

конструкцията и 

носи материална 

завършеност; тези 

качества опреде-

лят нейната се-
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6 единици придобива собст-

вено значение. 

6 единици 

мантика и 

комуникативност. 

6 единици 

 

Допълнителният критерий „пластична изразителност“ 

добива цифрово изражение в единици както следва:  

- в изграждането на фигуралния състав на работата 

липсват онези белези, които я определят като пластично 

изразителна, тя остава на равнище изображение - 1 единица; 

- налице е елементарно използване на живописните 

материали, фигуралният състав е отразен безпристрастно, без 

да са възпроизведени реалните съотношения между отделните 

предмети и пространствената среда и взаимодействията между 

тях - 2 единици; 

- изграждането на работата е цялостно и се 

характеризира с такова използване на живописните материали, 

при което се предават обективните съотношения между 

натурата и пространствената среда; предметния състав е отра-

зен изразително и е налице връзка по живописен път - 3 

единици; 

- умение за предаване с живописни изразни средства 

на материалността на фигуралния състав с прилагане на визу-

ално-творческо преобразувание, обективно предадено съотно-

шение между предметен състав и пространствена среда - 4 

единици; 

- творбата е реализирана цялостно и емоционално с 

помощта на овладени живописни средства, пространствеността 

на творбата включва предаване на световъздушната среда - 5 

единици; 

- творбата е цялостно и емоционално решена с 

проявено творческо отношение, пространствеността, фигурал-

ността и конструкцията са в хармония, и носят материална 

завършеност с максималните възможности на живописния 

материал - 6 единици. 
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По тези критерии се определят качествата на всяка 

студентска творба, а също и степента на изобразителни умения 

на всеки един студент, изчислени по формула, в границите на 

шестстепенната скала. 

Резултатите се изчисляват по формулата:  

 

Х1= (М.В.+Ф.+К.+Пр.+Пл.изр.)  

                        5 

Където,            

Х1 =  средната оценка на студента; 

М.В. = материална въплътеност; 

Ф. = фигуралност; 

К. = конструираност; 

Пр. = пространственост; 

   Пл. изр. = пластична изразителност. 

     

Резултатите и данните от проведения методически 

експеримент в това изследване, се обработват и представят 

чрез използване на табличен и графичен анализ. 

 

Таблица № 2.  Примерен модел на таблица за резултати на 

ескизи и етюди по отношение на материална въплътеност, 

фигуралност, конструираност, пространственост и пластична 

изразителност 
 

Раздел І Постановка 

1 

Специалност 

ПОИИ 

Курс І Година 

2009-2010 

Име на студент  (Пр.) М. В. Ф. К. Пр. Пл. 

изр. 

Средна 

оценка 

Експериментална 

група 

      

Ескиз - Петър Ч. (1)       

Етюд - Петър Ч. (2)       

Общо средна оценка       

Контролна група       

Етюд - Борисл. Ст. (18)       

Общо средна оценка        
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 Основни понятия в изследването са: 

   „Под „ескиз” (фр. esquisse) най-често се разбира 

предварителна рисунка, която фиксира замисъла на 

художествената творба или отделна част от нея. В ескиза могат 

да се уточнят композиция, основни цветове и други важни 

елементи на бъдещата творба. Най-общо, изработването на 

ескиз е форма на материализация на замисъла на ниво проект. 

Ескизът може да отразява различно ниво на конкретизация на 

замисъла. Според степента на разработка той може да бъде 

фрагментарен, разработен или детайлизиран.”
1
 

   „Скица – рисунка, живопис или пластика с малки 

размери, изпълнена бързо, направена с цел да въплъти 

наблюдението или замисъла.”
2
 

В приложените примери използваме понятия като скица 

и ескиз за обозначаване за подготвителни решения, 

предхождащи крайните резултати. В българския език се прави 

разграничение на тези понятия, в други езици като английския 

например, не се търси разлика и двете се означават с един и 

същ термин „sketch“ (от  анг. скица, ескиз). 

   „Етюд (фр. etude – изучаване) – произведение, 

изпълнено по натура със спомагателен или учебен характер. 

Чрез етюдът се изучава натурата и се усъвършенства 

професионалното майсторство. Етюдът се прави като 

подготовка за създаване на конкретна творба или с учебна цел. 

Академичният етюд е самостоятелна работа, която цели 

усвояването на натурата и има учебен характер. Етюдът заема 

важно място в програмите на висшите учебни заведения по 

изобразителни изкуства.”
3
 

   „Пластически образ (като синоним на творба, 

респективно в живописта) - структура, която се определя от 

                                                           
1
 Дамянов, Б. Учебните изобразителни задачи. Пловдив, Университетско 

издателство „Паисий Хилендарски”, 2010, с. 226-227. 
2
 Пак там, с. 304. 

3
 Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, Т. 1. София, 

Издателство на българската академия на науките, 1980, с. 294. 
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материална въплътеност, фигуралност, конструираност, 

пространственост, семантика, комуникативност.”
1
  

   Изразителност – изявени качества в образа, които 

въздействат силно на зрителя и определят смисъла на 

постигната живописна форма. 

   Образното мислене – изразява се в умението да се 

изграждат пластични образи с използването на подходящи 

изразни средства, съобразени с изискванията на конкретните 

живописни техники, според учебната програма. 

 

Контингент 

Изследването е проведено за периода 2008 - 2012 г. със 

152 студента от специалностите „Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство” - 76 и „Промишлени изкуства - мода” - 

76 студента, обучаващи се по еднотипна програма по живопис, 

разпределени в експериментални и контролни групи, 

представени със 767 живописни творби, от които 298 ескизи и 

294 етюди на експерименталните групи и 175 етюди на 

контролните групи. 

 

2.2. Обучението по живопис на студентите от 

университетските специалности „Педагогика на обучението 

по изобразително изкуство” и „Промишлени изкуства – 

мода” и мястото на ескиза в неговата структура 

Настоящата разработка се базира на учебната програма 

по живопис, която е част от действащия учебен план, по който 

се обучават студентите от тези две специалности.
2
 Проблеми 

свързани с живописта от натура се разглеждат и от други учебни 

дисциплини като: пластична анатомия, цветознание, 

                                                           
1
 Ползваме понятията според Христова, Н. Теория на изкуството като теория на 

пластическия образ. София, 1998, с. 23. Те са възприети и в трудовете на Емил 
Куков. Вж: Обучение по живопис в университета. Благоевград, 2003, с. 130-133. 
2
 В дисертационното изследване не включваме подробно изложение на 

програмата, тъй като тя е публикувана и анализирана в: Куков, Е. Обучение по 
живопис в университета. Благоевград, 2003, с. 22-29.  
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перспектива, композиция, психология на изкуството, теория и ис-

тория на изкуството. 

За да проверим ефективността на методическите 

похвати, съпоставихме етюдите с предварителните цветни 

ескизи, направени по желание. Съпоставителният анализ на 

резултатите от първите постановки даде основание да се 

отбележи, че студенти които са работили и по двете задачи, 

живописват впоследствие етюдите си по-уверено, цялостно и 

убедително, по отношение на композиционното и обемно-

пространствено изграждане, цветово решение и постигане на 

материалност. 

Първите резултати получени от работата на 

участващите в експеримента студенти, показаха повече 

стабилност в структурирането на пластичните образи и 

проявени живописни умения, което е видно от последващите 

анализи на техните ескизи и етюди по учебните постановки. 

Обучението по живопис в съвременни условия изисква 

както усъвършенстване на техническите възможности на 

студентите, така и развитие на образното им мислене с цел 

постигане по-голяма ефективност на учебния процес и 

творческа артистичност, необходима за изявата им като 

художници, заради която те са избрали да изучават 

художествените специалности в университета. 

В тази връзка включихме предварително изпълнение на 

цветни ескизи, чрез които студентите придобиват художествен 

опит, изследват и изучават натурата живописвайки, добиват 

практически опит, който е необходим за последващата работа 

върху учебните етюди. С отработването на предварителни 

цветни ескизи, се цели да се развие образното мислене на 

студентите, чрез допълнителни възможни решения и посоки в 

развитието на пластическия образ, създаван от тях. 

Чрез свободни и бързо изпълнени ескизи в малък 

формат преди етюдната работа, студентите могат да 

експериментират в творческото пресъздаване на натурата, 
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следвайки вътрешната си нагласа, дори в посоки, отдалечаващи 

се от изискванията на учебния процес (в малък формат, 

избирайки понякога само един елемент от натурната постановка 

за ескизното изпълнение). Ролята на тези ескизи е във 

визуализиране на възприятието, в приучването към 

съгласуваност в зрително възприятие, техническо умение на 

ръката и усвояване на живописните изразни средства и 

предпочитания към определени начини на формообразуване и 

стилови похвати. 

Първоначалните наблюдения, сравнителните анализи и 

обобщения във фазата на началните констатации, ни насочиха 

към следните постановки относно ефектите от ескизите в 

процеса на обучение по живопис: 

1. Студентите придобиват предварителен 

изобразителен опит (този предварителен опит прави учебния 

процес по-ефективен); 

2. Ескизите спомагат цялостно, емоционално и 

обобщено да се изобрази натурата в нейните общи и 

съществени характеристики; 

3. При работата по етюда се наблюдават следните 

процеси: 

І фаза е обобщено изграждане;  

ІІ фаза – детайлизация;  

ІІІ фаза – подчиняване на детайлите на цялото. 

При ескизът като цяло е налице обобщено изграждане. 

Опитът, който получаваме от ескиза ни дава възможност да 

решим по-лесно І и ІІІ фаза от етюда, (първоначално цялостно 

изграждане в най-общи пропорции и тонално-цветови решения и 

обобщаване след детайлизация); 

4. Бързото и експресивно решение на ескиза оказва 

влияние върху по-емоционалното решение на етюда. Това е 

начин да се предпази етюда от прекалено изсушаване; 
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Чрез ескизите в индивидуалната творческата продукция 

на студентите се обособяват групи от различен живописен тип
1
. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЕСКИЗЪТ И ЕТЮДЪТ В ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЖИВОПИС ЗА СТУДЕНТИ  

ПЪРВИ И ВТОРИ КУРС ОТ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ  

УНИВЕРСИТЕТСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

3.1. Ескизът като подготвителен етап в живописните 

постановки. Теоретичен модел и експерименти 

В практическата част на изследването използваме 

модел на занятие, като се включват експониране на 

предварително подбрани (съобразно задачите) живописни 

произведения в репродукции, предимно ескизи, връзката на 

които със завършените произведения може да бъде нагледно 

показана и интерпретирана. Предварителни указания и анализи 

на натурната композиция от предмети се следват от изпълнение 

на цветен ескиз, по всяка постановка. Ескизите, създадени от 

студентите, се преценяват чрез критериите, изложени в 

предшестващата глава. Като прилагаме „ефекта на новото”, ако 

използваме израза на проф. Бижков
2
, който може да има силно 

стимулиращо въздействие в творческата работа по живопис на 

студентите, предложихме да направят предварителни цветни 

ескизи. Аргументацията за тази творческа работа бе изяснена: 

изпълнените от тях ескизи не се оценяват от преподавателите, а 

самото им изпълнение е предпоставка за по-нататъшния процес 

на живописване при етюда. Акцентът падна върху свободния 

избор – да се направят ескизи или да се пристъпи веднага към 

етюда.  

                                                           
1
 Типовете са изведени и описани в Първа глава от Дисертационния труд, 

Автореферат с. 9 
2
 Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. София, 

1995, с. 147.   
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За да проверим ефективността на методическите 

похвати, съпоставихме ескизите с етюдите на студентите, които 

по желание направиха предварителни цветни ескизи (тъй като 

предварителният цветен ескиз не е задължителен елемент от 

учебната програма). 

През последните три години бе дадена възможност 

студенти, които желаят и са предразположени към по-бързо 

завършване на учебните етюди, да изпълняват подготвителни 

цветни ескизи, в рамките на времето предвидено за 

изпълнението на основната задача, като наблюденията тук са, 

че техните ескизи са решени цялостно и емоционално „на един 

дъх”, детайлите са обобщени и съобразени с цялото, формата 

показва най-същественото и характерното, цветовете са 

положени смело и със замах, а в използваната техника се 

забелязват експериментални моменти (като използването на 

шпакла, както и в комбинацията с четка например при 

полагането на боята). 

Последователността на работата по живопис залегнала 

в учебната програма, включва изпълнение на поредица от учеб-

ни задачи предвидени в нея, като всяка една от тях допринася 

за развитие на живописните умения и образно мислене на 

студентите. Интерпретация, а също и описание и анализ на 

пластически образи са застъпени в обучението по живопис, като 

са съобразени с конкретните дидактически задачи. В тяхното 

изпълнение се включват разкриване на стилистическите 

особености, постигнати с използването на специфични изразни 

средства, с конструкцията и композиционното изграждане, с 

пространственото и цветово решение, с техниката на работа и 

съдържанието. Тези знания са необходими за формиране на 

творчески възможности и изграждане на висока живописна 

култура на обучаваните. Постоянна остава задачата да се раз-

виват живописните умения на всеки един студент, прилагани в 

собствената им творческа работа, но също и да разбират струк-

турата на пластическия образ. 
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Важно качество на методическите похвати, по които се 

провеждаше експеримента, с активната роля на ескиза, е 

отворената възможност за други, различни всеки път (и 

многократно при една постановка) живописни визуализации на 

натурата с живописни средства, художествено възпроизвеждане 

на избрани качества на натурата, към която отделният индивид 

има чувствителност. В този смисъл, ескизът е пътят на 

свободния избор от многото възможности в творческо-

обучаващия процес. 

 

Модел на занятие 

В модела на предложеното от нас експериментално 

обучение по живопис, включваме ескизи в две форми: 

1. Запознаване с ескизи и живописни творби (в 

репродукции) на художници от различни епохи, както и на 

съвременни автори, извършване на анализ и интерпретация на 

техните произведения. Използват се за онагледяване и ескизи в 

оригинал на студенти от предишни курсове, обучавани по тази 

методика. Ние се опирахме на вече утвърдени постановки, 

според които „рисуването от натура по модели, които във 

визуалното и в психологическото възприятие на студентите по 

време на работа се наслагват върху избраните за анализ и 

интерпретация художествени произведения, мотивира процеса 

на творческо обучение в търсене на цветови структури, 

надрастващи етюда и ескиза, макар и оставащи в неговите 

формални рамки”
1
. 

2. Чрез изпълнение на цветни ескизи от натура, 

предхождащи основната работа по живописния етюд, по всяка 

постановка, като средство за нейното проучване; „Всяка поста-

новка би могла да бъде възпроизведена чрез свободни и бързо 

изпълнени ескизи в малък формат, за да се изследват възмож-

                                                           
1
 Куков, Е. Въведение в живописта: Система на обучение по живопис в 

университета. Благоевград, 2009, с. 68. 
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ностите за развитие на пластичния образ и в посоки, заложени 

извън обучаващата художествена практика”
1
.  

3. Включват се още и съпътстващи консултации и корек-

ции от страна на преподавателя; 

4. Конферанс (обсъждане на резултатите – ескизи и 

етюдни творби) при завършване на постановките. 

Моделът съчетава специфичните за експеримента 

похвати с особеностите на задължителните учебни задачи. 

 

Една от първите дейности в предстоящата работа, в 

часовете по живопис от натура, е запознаване с особеностите 

на постановката (включваща модела), което налага рисуващия 

да я огледа от всички страни, да прецени характерните 

особености и под какъв ъгъл те се изявяват най-добре. От 

композиционна гледна точка се търси оптимално поместване и 

конструиране на постановката (модела) върху платното, като се 

има предвид ракурса, осветлението, обемите, разпределението 

на основните цветни петна, с цел да се подчертае 

„същественото”, според творческия замисъл на рисуващия. От 

методическа гледна точка изграждането на образа в ескиза и 

етюда започва най-общо от поместването и композирането на 

елементите върху листа (платното) и създаването на 

предметно-фигурална конструкция със свои пространствени 

параметри, цветови и светлосенъчни характеристики. Опитът на 

рисуващия и визуалните особености на натурата оказват 

влияние върху композиционното решение, избора на 

фигуралността и степента на детайлизация при изобразяване. 

 

Постановки от раздел I 

Живопис на предмети по натура. Натюрморт.
2
  

                                                           
1
 Куков, Е. Въведение в живописта: Система на обучение по живопис в 

университета. Благоевград, 2009, с. 29. 
2
 Постановките са от действащата програма по „живопис“ за първи и втори курс 

на специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и 
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Постановка 1.
1
 Натюрморт от битови и геометрични 

предмети с гипсова глава, върху цветен фон. Материали - 

акварел, хартия. Техника мокро върху сухо, препоръчителни 

размери: 46 на 55 см, продължителност 12-16 часа. 

Методическата работа в началото на практическото 

обучение по живопис включва описание, анализ и 

интерпретация на пластически образи (ескизи и художествени 

произведения) в репродукции. Подбрани са примерни 

репродукции
2
 с натюрморти, на следните автори: 

1. Жан Баптист Шарден „Натюрморт с атрибутите на 

изкуството“ – ІІІ, 1766 г., маслени бои, платно, 113 х 145 см, р. 75 

2. Пол Сезан „Плодове“, 1885 г., акварел, графит, р. 299 

3. Пол Сезан „Натюрморт със син буркан“, 1900 г., акварел, 

графит, 48,2 х 63,4 см, р. 301 

4. Пол Сезан „Натюрморт със зелен пъпеш“, 1900-1906 г., 

акварел, графит, 30,5 х 48,2 см, р. 303 

5. Пол Сезан „Натюрморт с диня и нарове“, 1900-1906 г., 

акварел, графит, р. 304 

6. Пол Сезан „Буркан и плодове на маса“, 1890 г., акварел, 

графит, 24 х 36 см, р. 300 

7. Пол Сезан „Син буркан и бутилка вино“, 1902-1906 г., 

акварел, графит, р. 305 

8. Пол Сезан „Натюрморт с графа, захарница, бутилка, нарове 

и диня“, 1902-1906 г., акварел, графит, р. 306 

9. Пол Сезан „Натюрморт с ябълки, една бутилка и гърне с 

мляко“, 1902-1906 г., акварел, графит, р. 307 

10. Пол Сезан „Натюрморт - ябълки, бутилка и чаша“, 1902-1906 

г., акварел, графит, р. 308 

11. Пол Сезан „Натюрморт с графа, бутилка и плодове“, 1906 г., 

48 х 62,5 см, акварел, графит, р. 309 

                                                                                                                           
„Промишлени изкуства – мода“, обучавани в Югозападен университет – 
Благоевград. 
1
 В автореферата е даден пример само с Постановка 1. 

2
 Подборът на художествените произведения в репродукции, е в зависимост от 

програмните задачи на постановката и подходящите според преподавателя 
примери, за онагледяване. 
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12. Пол Гоген „Плодове в купа”, 1886 г., маслени бои, платно, р. 

312 

13. Михаил Александрович Врубел „Гипсова маска с рок от 

полилей”, 1885 г., акварел, хартия, р. 488 

14. Анри Матис, ескиз на „Натюрморт с праскови, ябълки и 

портокали”, 1899 г., маслени бои, платно, 46,7 х 55,2 см, р. 413 

15. Анри Матис „Натюрморт с праскови, ябълки и портокали”, 

1899 г., маслени бои, платно, р. 414 

16. Пьотр Кончаловски „Натюрморт с червен поднос”, 1910 г. 

66,8 х 88,5 см, р. 417 

17. Пьотр Кончаловски „Натюрморт с червен поднос”, 1916 г., р. 

418 

18. Пьотр Кончаловски „Натюрморт с чаша”, 1916 г., маслени 

бои, платно, р. 419 

19. Пол Синяк „Натюрморт”, 1920 г., молив и акварел, хартия, 

30,5 х 44, 5 см,  р. 470 

20. Пабло Пикасо „Натюрморт”, 1932 г., р.453 

21. Джорджо де Кирико „Натюрморт със сребърни изделия”, 1962 

г., маслени бои, платно, р. 471 

22. Дечко Узунов „Натюрморт с антична глава І”, 40-те г., 

маслени бои, платно, 49 х 60 см, р. 489 

23. Дечко Узунов „Натюрморт с антична глава ІІ”, 40-те г., 

маслени бои, платно, 49 х 60 см, р. 490 

24. Иван Ненов „Женска глава”, 1937-1938 г., маслени бои, 

картон, 84 х 60 см, р. 487 
 

Подбрани са творби с подчертан ескизен характер, 

ескизи и етюди към завършени творби, варианти и 

самостоятелни творби.
1
 

Критериите за подбор на репродуцираните творби 

са:  

- възможна за обозримост връзка между дадена творба и 

подготвителните етюди и ескизи към нея; 

                                                           
1
 В нашата работа правим условно разграничение между творба, която има 

ескизен характер като стил и изпълнение и ескиз, който е подготвителен за 
дадено художествено произведение. 
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- възможност за нагледно сравнение между отделните 

ескизи към дадено произведение (например, ескизи, проучващи 

отделни типажи за многофигурна композиция); 

- изявяване на качества в натурната постановка, които са 

свойствени за нея (например, ескиз на Анри Матис); 

- контрастиращи изразни средства (доминиращо 

линеарно изграждане или доминиращо светлосянъчно 

изграждане) в съпоставени произведения; 

- аналогии между натурната постановка и 

репродуцираните образи в различни посоки (сюжет, композиция, 

символика). 

Характеристики на постановката: при отделните групи 

предметния състав на постановката варира (студентите имат 

възможност да участват в подредбата), но по програмни 

изисквания се включват гипсова глава, гърне (с цветя или 

четки), шише, плодове (ябълки и круши) на фон от драперии в 

контрастни цветове.  

Първи сеанс (от 4 учебни часа): Бърз ескиз с материали 

по избор.  

Втори сеанс (от останалото предвидено по програма 

време): Цветен етюд на предмети в постановка. 

 

3.2. Сравнителен анализ на живописните постановки 

в експериментите. Тенденции, типове, възприятие и 

творчески резултати 

Живописните произведения на студентите съдържащи 

определени качества, са резултат от проведеното педагогическо 

въздействие и отразяват особеностите на живописните 

търсения в процеса на създаване на творческа продукция. 

Творбите се оценяват спрямо поставените задачи, като се отчи-

та основния метод на работа: живописване от натура. Тези 

резултати се проследяват чрез анализа на отделни качества в 

разглежданите студентски произведения. Получените в края на 

творческата и педагогическата работа живописни творби по 
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зададените постановки и предварителните цветни ескизи, се об-

работват чрез сравнителния метод с отчитане на изведените по-

горе качествени критерии
1
 и количествени параметри. Анализът 

от съпоставката на етюдни работи създадени по натура, с 

такива от предварителното проучване на модела (под формата 

на цветни ескизи - в резултат на приложената методическа раз-

работка), позволява да се изведат някои особености на творчес-

ката продукция, опиращи се на спецификата на образа в 

живописта. 

Етюдите на студенти от първи и втори курс на 

специалностите „Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство” и „Промишлени изкуства – мода”, пожелали да 

направят и по един предварителен цветен ескиз, представляват 

добър материал за изследване чрез сравнителния метод. 

Сравнението между живописната продукция на студенти, които 

са работили ескизи и на тези, които не са работили, както и 

сравнението между живописни работи на един и същ студент, 

които са създавани със или без предварителни ескизи, изявява 

качества, чрез които може да се проследи въздействието на 

ескиза в хода на учебно-творческия процес. В таблиците са 

проследени резултатите от всички последователни постановки в 

рамките на първи и втори курс. 

Ще анализираме особеностите и развитието на 

пластическият образ от първата
2
 до крайната постановка, при 

студентите участващи в експеримента, за да проследим 

развитието на живописните им умения, от началото на 

обучението в първи курс, до края на учебния процес във втори 

курс. Ще разгледаме по-обстойно някои типични примери от 

студентската продукция, характеризиращи нейните особености, 

като използваме приомите на качествения анализ. 

 

                                                           
1
 Качествените критерии са описани подробно във Втора глава от 

Дисертационния труд и Автореферат  с. 12-17. 
2
 В автореферата е даден пример само с резултатите от Постановка 1. 
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Таблица № 2  Получени резултати на ескизи и етюди по 

отношение на материална въплътеност, фигуралност, 

конструираност, пространственост и пластична изразителност 

 

Раздел І 

Постановка 1 

Специалност ПОИИ 

Курс І 

Година 

2009-2010 
Име на студент (Пр.) М. В. Ф. К. Пр. Пл. 

изр. 

Ср.  

оц. 

Тип 

Експериментална група        

Ескиз - Петър Ч. (1) 4 4 4 4 4 4,0  

Ескиз ІІ - Петър Ч. (2) 4 5 4 5 5 4,6  

Етюд - Петър Ч. (3) 5 5 5 5 5 5,0 І 

Ескиз - Любомира П. (4) 4 4 4 4 4 4,0  

Етюд - Любомира П. (5) 5 4 5 5 5 4,8 ІІІ 

Ескиз - Стоян К. (6) 4 4 4 5 5 4,4  

Етюд - Стоян К. (7) 5 5 5 5 6 5,2 І 

Ескиз - Илиана Ив. (8) 4 4 5 4 4 4,2  

Етюд - Илиана Ив. (9) 5 3 4 4 5 4,2 ІІІ 

Ескиз - Юлиана Ив. (10) 4 4 4 4 4 4,0  

Етюд - Юлиана Ив. (11) 4 4 4 4 5 4,2 І 

Ескиз - Александър П. (12) 4 4 4 4 5 4,2  

Етюд - Александър П. (13) 5 5 5 5 5 5,0 І 

Ескиз - Владимир К. (14) 4 4 4 4 5 4,2  

Етюд - Владимир К. (15) 4 3 4 4 4 3,8 ІІІ 

Ескиз - Величка Ц. (16) 4 4 5 4 4 4,2  

Етюд - Величка Ц. (17) 5 5 4 5 5 4,8 І 

Общо средна оценка по 

критерии 
4,0 

4,75 

4,11 

4,25 

4,22 

4,5 

4,22 

4,62 

4,44 

5,0 

4,20 

4,62 

 

Контролна група М. В. Ф. К. Пр. Пл. 
изр. 

Ср. 
оц. 

 

Етюд - Борислава Ст. (18) 4 4 4 4 5 4,2  

Етюд - Олга Кр. (19) 4 4 5 4 5 4,4  

Етюд - Катрин М. (20) 4 4 3 4 4 3,8  

Етюд - Любомир К. (21) 3 3 4 4 4 3,6  
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Общо средна оценка по 

критерии 
 

3,75 

 

3,75 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,5 

 

4,0 

 

 

Резултати общо Експериментална група  (ескиз - етюд) 

Контролна група - Експериментална група  (етюд- етюд) 
0,42 

0,62 

 

 

От сравнителния анализ на данните в таблица № 2 

можем да констатираме, че при етюдите на експерименталната 

група обобщената средна оценка по критерии е 4,62, спрямо 4,0 

на контролната група. Този резултат показва положителното 

въздействие на приложената от нас експериментална система 

от методически похвати, а именно включването на ескизи в 

обучението, веднъж под формата на нагледни художествени 

примери и втори път, като предварителни цветни ескизи, 

предшестващи етюдите по експерименталните постановки.  

В експерименталната група, по-добри резултати са 

отчетени при критериите „пластична изразителност“ и 

„материална въплътеност“ (критерии при които е най-голяма 

разликата между двете групи, средно с 1,0), а по-ниски оценки, 

етюдите и на двете групи са получили по критерия 

„фигуралност“, дължаща се на факта, че е първа постановка от 

творческо-обучаващия процес и студентите притежават все още 

малко развити изобразителни умения и опит. 
 

* * * 

Анализирайки началните ескизи, проследихме посоките 

в развитието на пластическият образ от учебните постановки, на 

участващите в експеримента студенти. При сравнение на 

творбите по между им, се налага впечатление за различие в сте-

пента на артистична завършеност в резултат на проявено 

субективно отношение и проявени стилистични търсения. В 

някой от студентските работи преобладава учебното начало, ед-

но по-стриктно и обстойно следване на натурата, в други 

пластичното изграждане в голяма степен не съблюдава 

натурата, търси се творческа интерпретация и оригиналност в 

художествения изказ. 
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При сравнение между работите на студентите, 

реализирани по постановките в четирите семестъра на първи и 

втори курс, веднага прави впечатление различната степен на 

завършеност на учебния ескиз, варираща от нахвърляне на 

основните обеми, до опити за детайлизация. Различията 

буквално контрастират, особено като се има предвид степента 

на подготвеност, с която студентите се включват в 

университетското обучение. 

Наблюденията и анализите на живописните постановки 

показват, че предварителните ескизи имат своето място в 

методиката на преподаване на живопис и благоприятстват, и 

оптимизират крайните резултати, вследствие на което 

последващите ги етюди са по-цялостни, и експресивно 

изградени, по-свежо и убедително живописно моделирани, по-

добре композирани. Опитът натрупан от предварителното 

проучване се оказва определящ при успешното изграждане на 

етюдите. 

 

Таблица № 50. Процентно представяне на типовете 

студенти, участващи в експерименталните постановки
1
 

Раздел І, ІІ и ІІІ 

Постановки 1-5 

Специалност ПОИИ и 

ПИМ 

Курс І и ІІ 

Година 

2008-2012 

Типове Брой студенти Проценти 

І тип 143 50 % 

ІІ тип 75 26 % 

ІІІ тип 69 24 % 

 

При анализа на таблица 50, показваща проявата на 

типовете при студентите по отношението „ескиз-етюд” прави 

впечатление, че при половината от тях съставляващи 50% и 

                                                           
1
 Някои от студентите в процеса на работа по отделните постановки са 

проявили качества на повече от един тип, поради тази причина са регистрирани 
по-голям брои във всеки  от типовете, спрямо броя участници в самото 
изследване. 
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определени като І тип, етюдът се явява като естествено 

надграждане и продължение на ескиза, вследствие на 

натрупания предварителен опит, образът се доразвива и 

обогатява чрез умело използване на живописни изразни 

средства. При студентите от ІІ тип, които са 26%, етюдите се 

различават съществено от ескизите, налице са различни 

живописни решения и нова образност, вследствие на проявен 

творчески подход и развито образното мислене. При ІІІ тип, 

който съставлява 24% от студентите, се съчетават качествата 

на І и ІІ, забелязват се както надграждане в изпълнението на 

етюда, така и реализиране на нови живописни решения, като 

някои от качествата на ескиза се повтарят в етюда, други се 

променят в посоки различни от заявените до този момент, 

налице е художнически подход при изграждането на плас-

тическите образи. Тази диференциация по типове даде 

допълнителна информация за качествата на студентската 

живописна продукция, реализирана в хода на учебния процес и 

бе възможна благодарение на експерименталния методически 

подход, приложен в хода на това изследване. 

 

Таблица № 51. Обобщени резултати от всички постановки на 

експериментални и контролни групи, на ескизи и етюди по 

отношение на материална въплътеност, фигуралност, 

конструираност, пространственост и пластична изразителност 

 

Раздел І, ІІ и ІІІ 

Постановки 1-5 

Специалност ПОИИ и 

ПИМ 

Курс І и ІІ 

Година 

2008-2012 

Групи М. В. Ф. К. Пр. Пл.изр Ср. оц. 

Експериментални - 

ескизи 

4,6 4,38 4,67 4,55 5,18 4,68 

Експериментални - 

етюди 

4,93 4,74 4,99 4,98 5,30 4,99 

Контролни - етюди 4,12 3,98 4,26 4,12 4,54 4,20 

 

От данните в таблица № 51 и диаграмите се вижда, че 

стойностите на отделните качества, имащи отношение към 
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развитието на живописните умения и образно мислене, при 

резултатите от всички постановки на студентите от 

експерименталните групи, са по-високи в сравнение с тези на 

контролните. Сравнението на базата на всяко отделно ниво – 

„материална въплътеност“, „фигуралност“, „конструираност“, 

„пространственост“, „пластична изразителност“ - между всички 

получени резултати от етюдните постановки на експери-

менталните групи, и всички получени резултати от етюдите на 

контролните, сочи сравнително устойчиви стойности на 

нарастване (диаграма № 1). 

 

Диаграма № 1.  Крайни оценки по критерии между етюди на 

експерименталните и етюди на контролните групи, по всички 

постановки 

 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Етюди на

контролните групи

4,20

Етюди на

експерименталните

групи 4,99

 

Разлика 0,79 

Средната разлика за всички показатели между етюдите 

на експерименталните и контролните постановки е 0,79. Тя е 

статистически значима по отношение на скалата, приета за 

оценяване на резултатите от работата. Разликата от 0,81 по 

критерия „материална въплътеност“ при етюдите на 
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експерименталните и контролни групи е в резултат на 

натрупания опит на студентите от експеримента и показва по-

голямата степен на материална завършеност (владеене на тех-

ники и материали), позволяващи в повечето случаи 

произведението да съществува самостоятелно. При „фигурал-

ност“ разликата от 0,76, показва нарасналите възможности на 

студентите от експерименталните групи да предават 

характерните белези на предметните конфигурации, включени в 

постановките. Разликата при „конструираност“ от 0,73 е 

показател за качествата на етюдите реализирани в 

експеримента, включващи композиране на елементи и 

обвързването им със състава на композицията, постигане на 

единно конструиране на живописната предметност. Разликата 

при „пространственост“ от 0,86 е значителна в полза на 

студентите от експерименталните групи и включва по-доброто 

пространствено изграждане на постановката чрез цвят и осмис-

ляне на пространственото решение, като пластичен изказ.  
 

Диаграма № 2.  Крайни оценки по критерия „пластична 

изразителност” между етюди на експерименталните и 

етюди на контролните групи, по всички постановки 

 

4
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контролните групи

4,54

Етюди на

експерименталните

групи 5,30

 
Разлика 0,76 
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Получената разлика при етюдите на експерименталните 

и контролни групи по отношение на критерия „пластичната 

изразителност“ е 0,76 (диаграма № 2), което означава, че тя е 

по-забележима в творбите на експерименталните групи, а също 

така се свързва и с преминаване в по-високо ниво по отношение 

на проявена творческа артистичност, развити живописни умения 

и образно мислене. Другите два критерия: „семантика“ и 

„комуникативност“ са във взаимовръзка с гореспоменатите и 

зависят от всеки един от тях, но се характеризират вербално, 

като се разкрива смисъла, който съдържат и възможностите да 

бъдат разбрани. Прави впечатление, че творбите на студентите 

от експерименталните групи са по-съдържателни и смислово 

натоварени, и с по-големи възможности да бъдат възприети. 

 

Диаграма № 3.  Крайни оценки по критерии между ескизи и 

етюди в експерименталните групи по всички постановки 

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5
Предварителни

цветни ескизи на

експерименталните

групи 4,68

Етюди на

експерименталните

групи 4,99

 
Разлика 0,31 

 

Разликата от 0,31 по отношение на ескизи и етюди в 

експерименталните групи (диаграма № 3) показва влиянието, 

което са оказали ескизите върху етюдите при едни и същи 
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студенти като този резултат е обобщен по всички критерии, но 

има отношение най-вече към качеството „пластична 

изразителност“ и проявата му в творческите възможности на 

участниците в експеримента да създават пластически образи. 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В резултат на осъщественото изследване могат да се 

изведат следните изводи: 

1. Потвърди се работната хипотеза, а именно, че ако се 

въведат и разгърнат конкретни методически похвати, 

разширяващи функциите на ескиза като форма на учебна 

творба, първо чрез допълнително интердисциплинарно 

включване на ескизи от история на изкуството в 

подготвителната част на практическото живописване, 

студентите ще развият способности за създаване на ескиз и за 

възприемане на ескиза (респективно живописното 

произведение), второ чрез включвани техни предварителни 

цветни ескизи в учебния процес, като активно средство за 

обучение, се благоприятстват развитието на живописните 

умения на студентите и се формират изобразителни представи, 

способства се развитието на образното мислене, а също и на 

творческите им възможности. 

2. Ескизът в обучението по живопис в университетска 

среда е форма и средство на развитие на собствените 

живописни умения и на интердисциплинарни знания. 

3. Изграждането на система от новаторски методически 

похвати, чрез които ескизите, създавани от студентите, се 

предхождат от подготвителен етап на анализ и интерпретация 

на ескизи от утвърдени художници, повишава ефективността на 

обучението. 

4.  Интердисциплинарните връзки в обучението на 

студентите от специалностите “Педагогика на обучението по 
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изобразително изкуството” и “Промишлени изкуства – мода” 

биха били по-ефективни, ако се създаде блок от семинари от 

пет или десет часа, в който да се анализират ескизи, създадени 

в периода ХV – ХХ в. Включването на експозиция от ескизи в 

началото на практическата работа може да се осъществи само в 

ограничено време и би било по-ефективно, ако се съпровожда 

от аналогично разглеждане по история на изкуството. 

5.  Предложените методически постановки, чрез които 

ескизът заема по-значително място в процеса и крайните 

резултати на обучението по живопис, са в синхрон с вече 

съществуващите методики на интерпретация на живописни 

произведения. 

Тези изводи позволяват да се направят някои препоръки 

за по-нататъшното практическо осъществяване на обучението 

по живопис. 

1. Като елемент в постоянно действащите програми по 

живопис да се въведе ескизът. Това ще усили положителните 

ефекти в обучението. 

2. Да се въведе самостоятелен семинарен курс (или 

избираем курс от лекции и семинари), разглеждащ ескизи, 

етюди и завършени творби и съпровождан с онагледяващи 

репродукции, чрез който да се задълбочат познанията за 

творческия процес в живописта и изразните средства, 

използвани в конкретна живописна задача. 

Такъв курс би могъл първоначално да бъде изграден от 

семинарните упражнения по история на изкуството и история на 

българското изобразително изкуство, и съдържанието му да 

бъде изградено на базата на настоящето дисертационно 

изследване. 

 

* * * 

Експерименталните методически постановки в обуче-

нието по живопис, включващи описание, анализ и тълкуване на 

пластически образи (ескизи и живописни творби) в репродукции 
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и оригинал, като органична част на работата, има положителен 

ефект в педагогическите процеси на обучението. Предва-

рителното проучване на натурата, чрез бърз живописен ескиз, 

също спомага за придобиване на художествен опит необходим в 

началото. Включените в обучението методически похвати, раз-

виват образното мислене и живописни умения на студентите, 

като усилват творческите им резултати. Особено отчетлив е по-

зитивният ефект на натрупването. При първите постановки се 

чувства неумелост и несигурност при използване на 

живописните изразни средства в работите на студентите. При 

следващите и особено при последните постановки, проличава 

съществено подобрение. Студентите, обучавани по експеримен-

талната методика, показаха по-добри резултати по отношение 

на пластично изграждане на крайната учебна творба. 

Независимо че работят етюд, оставащ като цяло подчинен на 

определени учебни задачи, мотивацията, усилвана чрез 

включване на цветен ескиз и интерпретация на произведенията, 

прилагани в предварителния етап на творческата работа, стиму-

лират стремежа към естетическа завършеност. Нашите 

очаквания са, че системното запознаване с ескизи (в рамките 

най-вече на обучението по история на изкуството) и 

придобиването на навици за работа чрез предварителни ескизи, 

ще направи по-резултатно обучението по живопис, в 

университетските художествени специалности. 

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

С изграждането на модел на подготвителен етап към 

процеса на живописване, който се базира на ескиза, се постига 

качествено развитие в творчеството на студентите, както и по-

голяма ефективност, в изпълнение на учебните задачи. С 

проведените експерименти се доказва хипотезата и се 
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очертават конкретни методически стъпки, в обучаващо-

творческия процес по живопис. 

Обновена и конкретизирана е използваната в 

университетското обучение по живопис методическа система 

като са включени анализ и интерпретация на ескизи, групирани 

чрез сравнителния метод, както и чрез изпълнение на цветни 

ескизи, предхождащи етюдите, в хода на обучението. 

- Изведени са някои нови концепции за ролята на 

подготвителния ескиз и етюд в началното обучение на 

студентите. 

- Систематизирани са няколко типа на отношението 

„ескиз-етюд” при обучаваните студенти: І тип, при който ескизът 

се явява предварително проучване на натурата, след което 

следва по-уверено изпълнение на етюда; ІІ тип, при който 

предварителните цветни ескизи се отличават значително от 

етюда, студентите търсят различни живописни решения, а това  

от своя страна спомага за развитието на образното мислене; ІІІ 

тип, при чиито творби се отчита надграждане при изпълнението 

на етюда и търсене на нови живописни решения. 

- Изграден е научнопознавателен и художествено-

творчески мост във възприемането и интерпретацията на ескиза 

в съзнанието и професионалната култура на студентите, от една 

страна, и качествата на собствената им живопис, от друга. 

- Осъществен е практически семинар, посветен на 

ескиза в живописта със студенти от І и ІІ курс на специалност 

„Промишлени изкуства – мода“, който стъпва на интердисципли-

нарни връзки. 

- Създадени са методически табла представящи ескизи 

и ескизни рисунки, съпоставени с окончателните художествени 

произведения, които поставят начало на нов фонд от 

методически пособия по живопис. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 

 

„Ескизът в обучението по живопис /за художествените 

специалности в университета/” е оригинален авторски труд, 

който изследва възможностите за ефективност, в методите на 

обучение по живопис в университета. Издига новаторски 

подходи в обучаващия процес чрез въвеждане на подготвителен 

етап, в който се разглеждат ескизи от историята на живописта и 

чрез практическо живописване на ескизи, които водят до 

развитие на знания, живописни умения и открояване на 

потенциални артистични дарби в студентите.  

Подборът на ескизите от сферата на историята на 

изкуството и анализът на емпиричните процеси на живописване 

на етюди в учебния процес са изцяло оригинални. Анализът и 

интерпретацията на включените творби /от история на 

изкуството и от студентската живописна практика/ са авторски. 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

 

1. Конкретизиране и обновяване на съвременна 

методическа система на обучение по живопис, чрез включване 

на анализ и интерпретация на пластически образи и изпълнение 

на цветни ескизи предхождащи етюдите, в хода на обучението. 

2. Извеждане на някои нови постановки (концепции) за 

ролята на подготвителния ескиз и етюд в началното обучение на 

студентите. Систематизирани са няколко типа на отношението 

„ескиз-етюд” при обучаваните студенти: І тип, при който ескизът 

се явява предварително проучване на натурата, след което 

следва по-уверено изпълнение на етюда; ІІ тип, при който 

предварителните цветни ескизи се отличават значително от 

етюда, студентите търсят различни живописни решения, а това  

от своя страна, спомага за развитието на образното мислене; ІІІ 

тип, при чиито творби се отчита надграждане при изпълнението 

на етюда и търсене на нови живописни решения. 
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3. Изграден е научнопознавателен и художествено-

творчески мост във възприемането и интерпретацията на ескиза 

от една страна, и собствената обучаващо-творческа продукция 

на студентите, от друга. 

4. Предвидено е (и осъществено практически) ново 

съдържание за семинарни упражнения със студенти от І и ІІ курс 

на специалност „Промишлени изкуства – мода“, заложени по 

учебен план към лекциите по История на световното 

изобразително изкуство – І и ІІ част и История на българското 

изобразително изкуство – І и ІІ част, опиращо се на ескиза, 

етюда и завършеното произведение на художника. 

5. Създаване на методически табла представящи ескизи 

и ескизни рисунки, съпоставени с окончателните художествени 

произведения, от които да се създаде фонд от методически 

пособия (тези произведения, които са намерили най-широк 

отзвук в обучението), а също и табла с подходящи и типични 

примери от студентската учебна продукция в дигитален вариант. 
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