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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Шрифти, піктограми і 

типографіка» складена                    відповідно до освітньо - професійної програми 

підготовки 022 - «Дизайн» напряму «Графічний дизайн та реклама». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення історичних та 

загальних відомостей про шрифт, типографія шрифту та використання шрифту в 

дизайні . 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна пов’язана з більшістю 

фундаментальних та всіх професійно-орієнтованих дисциплін, а також 

безпосередньо у професійній діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Шрифти, піктограми і типографіка» 

є ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку шрифтів, з класифікацією 

шрифтів, їх морфологією, сферою їх застосування в сучасній поліграфії і рекламній 

продукції, набуття знань та професійних навичок для самостійного творчого 

вирішення завдань художньо графічної діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Шрифти, піктограми і типографіка» 

є:  

– історія виникнення та розвитку шрифтів; 

– теоретичної основи будови літери, як графічної форми; 

– шрифтові стандарти; 

– формати комп’ютерних шрифтів, фірми-виробники шрифтів; 

– технології проектування шрифтів; 

– практичні навички у створенні дизайнерських шрифтів; 

– орієнтуватись у сучасному стані та напрямках розвитку графічного дизайну; 

– грамотно використовувати шрифтову графіку при створенні елементарних 

об'єктів графічного дизайну. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– історію виникнення та розвитку шрифтів; 

– графічні характеристики шрифту і його структуру; 

– типографські шрифти та їх елементи; 

– теоретичні основи типографіки у графічному дизайні; 

– основи шрифтової графіки; 

– класифікацію типографських шрифтів; 

– шрифтові стандарти; 

– знати естетичні вимоги до шрифту; 

– засоби управління шрифтами; 

– засоби створення і редагування шрифтів; 

– фірми-виробники шрифтів. 

уміти:  

– способи написання каліграфічного письма; 

– володіння різними прийомами та способами написання шрифта; 
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– компонувати блок тексту в заданому форматі; 

– регулювати міжлітерний пробіл, пробіл між словами; 

– відтворювати стильову єдність шрифта по базовим елементам і літерам; 

– використовувати шрифт як рівноправний елемент графічної композиції. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться а 210  години /а  7  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Історичні відомості про шрифт. 

 

Тема 1. Історія розвитку шрифту. 

Найдавніші види писемності: піктографія, ідеографія, ієратичне і демотичне 

письмо. Шрифт древніх греків і римлян: римське капітальне письмо; рукописні 

варіанти римського капітального письма: квадрата, рустика, курсив. Маюскульне і 

мінускульне письмо. Унціал і напівунціал. Шрифти середньовіччя: готичний; 

ломбардські версали. Шрифти епохи відродження: антиква, гуманістичне письмо. 

Шрифти епохи класицизму: антиква О. Дідо і Д. Бодоні. Виникнення слав’янськой 

письменності: глаголиця і кирилиця; устав і півустав; скоропис; в’язь. Цивільний, 

єлизаветинський, академічний, звичайний шрифти. 

 

Тема 2. Історія друкарства книг. 

Іван Федоров. Франциск Скорина. 

 

Змістовий модуль 2. Загальні відомості про шрифт. 

 

Тема 3. Анатомія шрифту. 

Елементи знака. Структура шрифту. Гарнітура шрифту. Конструкція гарнітури. 

Акценти. 

 

Тема 4. Класифікація шрифтів. 
Типи шрифтів, поділ їх за призначенням. Техніка виконання шрифтів: 

рукописний, мальований і набірний. Групи шрифтів за призначенням. Види шрифтів в 

залежності від креслень. Типи шрифтів у сучасній комп’ютерній технології: растрові, 

векторні, контурні. Характеристика шрифту. 

 

Змістовий модуль 3. Типографія шрифту. 

 

Тема 5. Система і одиниця виміру типографських шрифтів. 

Типометрія. Одиниця виміру. Кеглі шрифту. 
 

Тема 6. Поняття стилю в шрифтовій поліграфії. 

Стильова єдність між компонентами шрифтового оформлення, заголовків, 

підзаголовків і текстів. Зв'язок малюнка букв зі змістом тексту, образність шрифту. 

Основи художньої виразності - красиві пропорції, необхідний контраст, масштабність, 

рівновагу, ритм, колірна гармонія. 
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Змістовий модуль 4. Шрифт як елемент дизайну. 

 

Тема 7. Шрифт в рекламі і на плакаті. 

Основні вимоги до шрифту в рекламі і наочної агітації. Зміст і форма. Ритмічний 

ряд. Колір як засіб художньої виразності. Цілісність, композиційна злагодженість. 

Наочність в оформленні письмових текстів. Смислове акцентування в шрифтовій 

композиції. 
 

Тема 8. Сучасна шрифтова культура. 

Летирінг. Каліграфія і фірмовий стиль. 
 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Куленко М. Графіка шрифту / М. Куленко. К.: вид-во КНУБА, 2004. – 192 с. 

2. Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту / В. С. Мітченко. К.: 

Грамота, 2007. – 208 с. 

3. Проненко Л. Калиграфия для всех / Л. Проненко. М.: Книга, 1990. – 248 с. 

4. Птахова И. Простая красота буквы / И. Птахова. С-Пт.: Русская гр афика, 1997. - 

288 с. 

5. Смирнов С. Шрифт и шрифтовой плакат / С. Смирнов. М.: Плакат, 1978. – 132 с. 

6. Снарський О.В. Шрифт в мистецтві художнього оформлення / О. В. Снарський. 

К.: Мистецтво, 1975. – 132 с. 

7. Тоотс В. Современный шрифт / В. Тоотс. М.: Плакат, 1966. – 288 с. 8. 

Шпаковский Ю.Ф. Шрифты. Справочное пособие дизайнера / Ю. Ф. Шпаковский. 

Мн.: Харвест, 2006. – 288 с. 

Додаткова 

8. Лесняк В. Акцидентний шрифт / В. Лесняк. Харків: Колорит, 2004. – 140 с. 

9. Різник М. Письмо і шрифт / М. Різник. К.: Вища школа, 1978. – 132 с. 

10. Смирнов С. Шрифт в наглядной агитации / С. Смирнов. М.: Плакат, 1978. – 132 с. 

11. Тоотс В. 300 шрифтов / В. Тоотс. М.: Книга, 1960. – 288 с. 

12. Файола Э. Шрифты для печати и Web-дизайна. Пер. с англ. / Э. Файола. – С- П.: 

ББХ- Петербург, 2003. – 132 с. 

13. 1000 способов шрифтового дизайна. М.: РИП-Холдинг, 2005. – 288 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, контроль 

виконання практичних робіт, тестовий контроль. 


