
КНИЖКОВА ГРАФІКА 

 
Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр - 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліни 

Денна 

 

Результати навчання 

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

практичними навичками виконання книжкової графіки – професійний вибір графічної техніки для 

створення гармонічного оформлення книжки; вміло використовувати виразність графічної 

ілюстрації чорно-біле зображення чи кольорове підбирати та аналізувати жанрову приналежність 

твору та техніку виконання, згідно заданої теми; створювати креативні графічні елементи книги 

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) у подальших дизайнерських розробках. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Книжкова графіка Виконання складових елементів книжкової 

графіки: обкладинка і супер обкладинка, фронтиспис, ілюстрації, заставки, форзац, буквиця, 

шмуцтитул, кінцівка. Функціональність та місце елементів книжкової графіки у загальній 

композиції книги, кольорове наповнення (чорно-біле зображення чи кольорове), вибір стилю та 

жанру зображенню. Декоративний орнамент в художньо-образних ілюстраціях. Дитяча книга. 

Розмальовка. Художня і нехудожня книга. Комікси — самостійний жанр. Сучасна книга. 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття 48 год., самостійна  робота 72 год., разом 

120 год. 

 

Методи навчання: лабораторні завдання (дослідження видів ілюстрацій, композиції, технік та їх 

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

графіки тощо); самостійна робота (доведення творчої ілюстрації в матеріалі). 

 

Форми та критерії оцінювання: захист лабораторних робіт з оцінювання творчої ідеї та її якості 

виконання в матеріалі, перегляд. 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

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

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

2. Сова B.I. Основи техніки творення книги / B.I. Сова – Львів, :  Каменяр,2000. -136 с. 

3. Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві : 

навчальний посібник / М.С. Хойнацький ; за ред. В. П. Тараника. – К. : Вища школа, 1993. –

150 с. 

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

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до 

ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: старший викладач Шерстинюк А.М. 

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

