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Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю кожної п’ятниці з 13.40 до 
15.00, ауд.208  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0975512442) в 
робочі дні з 9.00 до 17.00 

  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Техніки проєктної графіки» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Образотворче 
мистецтво,  декоративне мистецтво,  реставрація зі спеціальності 
спеціальність 023  Образотворче мистецтво,  декоративне мистецтво,  
реставрація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02  
Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є оволодіння абітурієнтами теоретичними 
знаннями  художніх особливостей графічних технік та практичними 
навичками використання різноманіття виразних засобів, прийомів та 
способів графічного відтворення художньої форми. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Рисунок, Композиція, Живопис, Кольорознавство. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни циклу професійної підготовки. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Проєктна графіка як візуалізація етапів формотворчого 
процесу. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: надання студентам знань з основних видів 
графічних технік для використання в проектній діяльності, формування 
особистості художника, виховання навичок графічного мислення і уміння 
втілювати в проектах творчі ідеї. Ціль досягається шляхом розвитку і 
стимулювання образно-графічного мислення студентів з використанням 
сучасних графічних засобів. 
Завдання навчальної дисципліни:  
– набуття основних знань про графічні техніки, ознайомлення з кращими 

зразками світового мистецтва в області графіки; 
– вивчення засобів, матеріалів та прийомів проектної графіки, опанування 

графічною мовою за допомогою різноманітних методів і способів її 
відображення; 

– практична робота у проектних техніках, формування навичок 
використання традиційної та сучасної графіки за допомогою синтезу 
прикладних графічних технік для художньо-творчої роботи; 

– вивчення термінологічного апарату. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


знати: види графіки, їх особливості, методи і манери художнього друку; 
властивості графічних матеріалів (дерева, лінолеуму, картону, пластика, 
корн-паперу); технологічну послідовність виконання практичних завдань в 
доступних графічних техніках; галузі та форми використання прикладної 
графіки, складові елементи, за допомогою яких створюється один з видів 
графіки, принципи побудови різноманітних форм прикладної графіки;  
вміти: вільно володіти пластикою графічної мови, образним мисленням, 
рисунком та композицією; використовувати технологічні особливості 
художніх матеріалів, можливості різних технік і прийомів для досягнення 
найбільшої виразності і естетичної привабливості мистецького твору; 
використовувати у практичній діяльності досвід, методи та прийоми 
провідних графіків. 
компетенцій:   
– здатність до навчання впродовж життя; 
– здатність до критики й самокритики; 
– креативність, здатність до системного мислення; 
– наполегливість у досягненні мети; 
– турбота про якість виконуваної роботи; 
– здатність до культури мислення,  узагальнення, аналізу, сприйняттю 

інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних 
навичок (soft-skills): 
 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній 
діяльності; 
 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій 
в освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
 Положення про організацію освітнього процесу;  Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти;  Положення про вибіркові дисципліни;  Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти;  Положення про 
критерії оцінювання знань студентів;  Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
 Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02  Культура мистецтво 

Вибіркова  

Спеціальність 
023  Образотворче 

мистецтво,  
декоративне мистецтво,            

реставрація 

Семестр  7 

Модулів –  4 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 34 год. 

Змістових модулів – 1 
Лекції: 
6 год. 

Практичні, 
семінарські:  

28 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 

Самостійна робота  
56 год. 

Модульний контроль 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf


самостійної роботи студента – 3 Вид контролю: залік 
 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Проєктна графіка як візуалізація етапів формотворчого процесу.  
Тема 1.  Завдання проектної графіки. Першоелементи графіки. Різновиди графіки.  
Точка, лінія, пляма, фактура, штрих, як основні елементи графіки.  
Технічна графіка: креслення, ескіз, малюнок. Художньо-образна графіка. Основні етапи 

виконання проектної графіки. Інформативні характеристики предмета та їх залежність від проектно-
графічної мови.  

Проектне завдання та його зв’язок з графічними техніками візуалізації та подальшим  втіленням 
об’єкта з урахуванням необхідного способу кодування (емоційно-образного або технічно-
інформаційного).  

 
 Тема 2. Інструменти та матеріали, що використовуються у проектній графіці.  
Фарби та їх властивості. М’які графічні матеріали (вугілля, пастель, сангіна), особливості їх 

використання. Різновиди паперу, картону. Додаткові матеріали, що  використовуються для графічних 
технік. 

 
 Тема 3. Фактури в системі представлення графічної інформації.  
Засоби  утворення та практичне застосування фактур в проектній графіці.. Фактури, як засіб 

передачі інформації про властивості об’єкту  та, як декоративне узагальнення об’єктів, спрощень  за 
допомогою малюнку, кольору, об’єму.  

 
 Тема 4. Текстури в системі представлення графічної інформації.  
Значення текстур в формуванні візуально-образної мови. Утворення нових й несподіваних 

контекстів та присвоєння об’єктам нових властивостей за допомогою текстуризації.   
 
Тема 5. Монотипія та її класифікації (деотипія; акватипія; акваграфія; негативна 

монотипія; кляксографія; флоротипія; декалькомания). Інструменти та матеріали для роботи у 
техніці  монотипія. Вплив акцидентних технік на композиційну побудову у кожному з видів графічного 
мистецтва.  

 
Тема 6. Класичні графічні техніки: ксилографія, офорт, акватинта, ліногравюра. 
Матеріали та інструменти, що використовуються у класичних графічних техніках. Відмінності 

акцидентних технік від класичних. Монохромні та кольорографічні техніки в акцидентних композиціях.  
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви тем 

змістових модулів 
Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль І. Проєктна графіка як візуалізація етапів формотворчого процесу.  

Тема 1. Завдання проектної графіки. 
Першоелементи графіки. Різновиди 
графіки.  

1 1 – – – – 

Тема 2. Інструменти та матеріали, що 
використовуються у проектній графіці. 

1 1 – – – – 

Створення ескізів тематичної композиції та 
підбір графічної техніки, що сприятиме 
втіленню творчого задуму. 

14 – 4 – – 10 

Тема 3. Фактури в системі представлення 
графічної інформації. 

1 1 – – – – 

Створення композиції стилізованого 
натюрморту з використанням різноманітних 
фактур 

16 – 6 – – 10 

Тема 4. Текстури в системі 
представлення графічної інформації. 

1 1 – – – – 



Тема 5. Монотипія та її класифікації 
(деотипія; акватипія; акваграфія; 
негативна монотипія; кляксографія; 
флоротипія; декалькомания). 

1 1 – – – – 

Композиція пейзажу в техніці акварельної 
монотипії. 

16 – 6 – – 10 

Тема 6. Класичні графічні техніки: 
ксилографія, офорт, акватинта, 
ліногравюра. 

1 1 – – – – 

Композиція вітальної листівки у  техніці 
ліногравюра. 

16 – 6 – – 10 

Створення стилізованого портрету людини з 
використанням різноманітних  графічних 
технік 

20 – 4 – – 16 

Модульний контроль (залік) 2 – 2 – – – 
Усього 90 6 28   56 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Практичне завдання Кількість 
годин 

1 2 
Створення ескізів тематичної композиції та підбір графічної техніки, що 
сприятиме втіленню творчого задуму. 

4 

2 3 
Створення композиції стилізованого натюрморту з використанням 
різноманітних фактур 

6 

3 5 Композиція пейзажу в техніці акварельної монотипії. 6 
4 6 Композиція вітальної листівки у  техніці ліногравюра. 6 

5 6 
Створення стилізованого портрету людини з використанням 
різноманітних  графічних технік 

4 

6  Модульний контроль (залік) 2 
Разом 28 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Завдання 
Кількість 

годин 

1 1 
Створення ескізів тематичної композиції та підбір графічної техніки, що 
сприятиме втіленню творчого задуму. 

10 

2 2 
Створення композиції стилізованого натюрморту з використанням 
різноманітних фактур 

10 

3 5 Композиція пейзажу в техніці акварельної монотипії. 10 
4 6 Композиція вітальної листівки у  техніці ліногравюра. 10 

5 6 
Створення стилізованого портрету людини з використанням 
різноманітних  графічних технік 

16 

Разом 56 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Рисунок» застосовуються такі методи: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 
– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота; 
– методи підсумкового контролю: залік (проводиться у формі перегляду практичних робіт, 

виконаних за семестр та відповідей на теоретичні питання); екзамен (проводиться у формі 
перегляду практичних робіт, виконаних за семестр та відповідей на теоретичні питання, що 
охоплюють весь курс навчання). 

Умови допуску студента до заліку та екзамену: 
– відсутність заборгованостей з практичних занять; 
– відсутність заборгованостей з самостійних занять; 
– позитивні рейтингові бали за кожний модуль. 

 
 
 



 
 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
Кількість балів 

 
 
 

ЗМ 1 
 

Т1 Т2 
 

Т3 
 

Т4 Т5 
 

Т6 

Практичні заняття (30 б) 5 5 5 5 5 5 

Самостійна робота (30 б) 5 5 5 5 5 5 
Поточний модульний 
контроль (10 б) 

10 

Підсумковий контроль  
(залік) (30 б) 

30 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. В чому полягає завдання проектної графіки? 
2. Які основні елементи використовуються у графіці?  
3. Опишіть етапи роботи над проектом.  
4. Роль малюнку та композиції у художньо-проектній творчості. 
5. Які види графіки ви знаєте?  
6. Основні характеристики креслення, ескізу, малюнку. 
7. Графічні техніки: поняття, різновиди. 
8. Роль графічних технік в створенні проектної композицій. 
9. Які фарби та матеріали використовують у графіці? 
10. Що таке фактура? 
11. Ефект від використання фактур у дизайн-проекті. 
12. Спільне та відмінне між фактурами й текстурами. 
13. В чому суть техніки монотипія? 
14. Які класифікації монотипії ви знаєте? 
15. Які фарби використовують для створення зображення у техніці монотипія? 
16. Опишіть поетапність роботи у техніці монотипія. 
17. Акватипія, суть та особливості техніки. 
18. В чому полягає суть техніки кляксографія? 
19. Обладнання для аерографії. 
20. Які особливості техніки гроттаж? 



21. Матеріали та приладдя, що використовуються у ксилографії. 
22. Офорт, особливості техніки. 
23. Опишіть суть техніки акватинта? 
24. Які особливості роботи у техніці ліногравюра? 
25. Опишіть етапи роботи у техніці ліногравюри. 
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