
ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКИ 

 
Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліни 

Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення даної дисципліни, повинен: оволодіти знаннями та 

практичними навичками графічного мистецтва – професійний вибір графічної техніки для 

створення гармонічних об’єктів дизайну; вміло використовувати виразність графічного зображення 

за допомогою ліній та плям підбирати та аналізувати графічні матеріали згідно заданої теми; 

створювати креативні графічні зображення різними художніми матеріалами; застосовувати у 

проектно-художній діяльності техніки оригінальної графіки та друку у відповідних матеріалах 

(вугілля, сангіна, сепія або соус, пастель, білий та тонований папір тощо); представляти візуальні 

презентації виконаних творчих робіт; застосовувати техніки туш-пером, технік оригінальної 

графіки, технік друкованої графіки у подальших дизайнерських розробках. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Мистецтво графіки. Графічні техніки. Загальна характеристика 

графічних груп: штрихова, лінійна, самостійна. Техніка туш-пером. Лінія, крапка, пляма. 

Відтворення площини, об’єму за допомогою ліній. Зображення силуету, форм за допомогою плям. 

Різновиди графічних м’яких матеріалів. Виконання серії графічних зображень різними художніми 

матеріалами (вугілля, сангіна, сепія або соус, пастель, білий та тонований папір). Різновиди технік 

друкованої графіки (гравюра, офорт, ліногравюра, монотипія). Виконання графічних зображень 

технікою друку. 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 102 год., самостійна робота – 138 год., 

разом – 240 год. 

 

Форми (методи) навчання: лабораторні завдання (дослідження графічних технік та їх 

виражальних можливостей (техніки туш-пером, технік оригінальної графіки, технік друкованої 

графіки); самостійна робота (доведення графічної творчої роботи в матеріалі). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт з оцінювання творчої ідеї 

та її якості виконання в матеріалі (перегляд). 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Кенинг П. Графический рисунок для профессиональных  дизайнеров. 3-е издание / П.Кенинг– 

СПб.: Питер, 2014. – 192 с. 

2. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Вид. 2-е доп. і випр. / М. Я. Куленко – К.: 

Кондор, 2007. – 492 с. 

3. Михайленко В.С., Яковлєв М.І., Основи композиції (Геометричні аспекти художнього 

формоутворення): навч. посіб. 2-е видання – К.: Каравела, 2008. – 304 с. 

4. Резниченко М.І. Твердохлібова Я.М. Художня графіка. : Підручник.  / М. І. Резниченко, Я.М. 

Твердохлібова  – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 272 с.  

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

 

Викладач: Заслужений художник України, доцент Шерстинюк Л.Л. 
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