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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

7 

Галузь знань 

 

02 – Культура і мистецтво 
Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 

3 
— 2-й — — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  КР, РГ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 392 

— 3й,4й — — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  - 7 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

—  — — 

Практичні 

— 192 — — 

Лабораторні 

— — — — 

Самостійна робота 

— 200 — — 

Індивідуальні завдання: 

КР, РГ 

Вид контролю:  

залік, іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 7:8 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення даної дисципліни: забезпечення студентів знаннями  та 

навичками для подальшої проектної діяльності; розвиток графічної культури 

майбутніх фахівців-дизайнерів.  

 

Визначальним завданням дисципліни є ознайомлення студентів  з 

теоретичними основами проектної графіки; розвиток професійних навичок 

для виконання та презентації проектів майбутніх фахівців графічного 

дизайну.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: 

- теоретичні основи в живопису та рисунку; 

- місце живопису та рисунку  у проектуванні об’єктів дизайну; 

- види та сфери їх застосування; 

 особливості живопису та рисунку на різних етапах створення 

зображення; 

- вимоги до побудови та образного рішення; 

- класичні та новітні тенденції в живопису та рисунку. 

     Уміти: 

 - застосовувати різні графічні та живописні техніки та прийоми ; 

- свідомо вибирати тип подачі проекту для найкращого розкриття 

дизайнерського задуму на кожному етапі малювання; 

- створювати заданий образ засобами живопису та рисунку графіки та 

передбачати результат застосування певних матеріалів і технік. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Лінійна та лінійно-тональна графіка. 

Тема 1  Предмет на картинному просторі, зображувальні засоби рисунку. 

Натюрморт 

. 

Тема 2  Образна мова рисунку. Особливості рисунку на різних етапах.. 

 

Змістовий модуль 2. Поліхромне зображення. 

Тема 3  Класичні матеріали і техніки подачі рисунку. Прийоми та їх 

використання. 

Тема 4 Способи створення об’єму. 

 

Змістовий модуль 3. Специфіка створення проекту. 

 Тема 5  Шрифт як композиційна складова проекту. 

 



Тема 6 Комплексна подача проектів. Антураж. Стафаж. Графіка 

ландшафту. 

Тема 7 Оптичні ілюзії. Використання оптичних ілюзій в графічному 

дизайні. 

Тема 8  Графіка завершеного проекту. Основні вимоги до завершеного 

проекту. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п ла

б 

с.р

. 

   52 - 55      

Модуль 1 
*
 

Змістовий модуль 1. Лінійна та лінійно-тональна графіка рисунку. 

Тема 1. Предмет на 

картинному просторі, 

зображувальні засоби 

рисунку. Натюрморт 

76  36  40      

Тема 2. Образна мова 

рисунку. Особливості 

рисунку на різних 

етапах. 

26  10  16      

Разом за змістовим 

модулем 1 

102  46  56      

Модуль 1
*
 

Змістовий модуль 2. Поліхромне зображення. 

Тема 3. Класичні 

матеріали і техніки 

подачі рисунку. 

Прийоми та їх 

використання. 

 

76  36  40      

Тема 4. Способи 

створення об’єму. 

26  10  16      

Разом за змістовим 

модулем 2 

102  46  56      

Модуль 2
**

 

Змістовий модуль 3. Специфіка створення проекту. 

Тема 5. Складний 

натюрморт, фасове 

освітлення  

 

54  24  30      



Тема 6. Натюрморт з 

маскою 

54  24  30      

Тема7. Оптичні ілюзії. 

Використання 

оптичних ілюзій в 

графічному дизайні. 

54  24  30      

Тема8. Графіка 

завершеного рисунку. 

Основні вимоги до 

завершеного роботи. 

60  28  32      

Разом за змістовим 

модулем 3 

222  100  122      

Усього годин 428  192  234      
Примітки: 

*  - 3 семестр 

** - 4 семестр  

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Рисунок. Натюрморт з розеткою А2 18  

2 Живопис. Натюрморт на зближених тонах 18  

3 Рисунок. Натюрморт з гіпсовою маскою А2 18  

4 Живопис. Натюрморт на контрастних тонах 18  

5 Рисунок. Натюрморт на чорному папері А2 10  

6 Живопис. Натюрморт в техніці грізайль 10  

7 Живопис. Виконання композицій у декоративних 

техніках –акватипія, монотипія. 

18  

8 Рисунок. Натюрморт з анатомічними елементами А2 18  

9 Живопис. Складний натюрморт з маскою 18  

10 Рисунок. Складний. Натюрморт з анатомічним 

елементом А2 

18  

11 Живопис. Декоративна композиція з різними типами 

графічних елементів. 

18  

12 Рисунок. Рисунок черепа на чорному папері А2 14  

13 Живопис. Натюрморт в техніці а-ля прима з маскою 14  

 Усього 192  

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Створення композиції з різними типами ліній та 

штрихування. 
8  

2 Накиди фігур людей 10  

3 Конструктивний малюнок 8  

4 

 
Складний Натюрморт з циліндричними формами. 8  

5 Рисунок драпіровки 8  

6 Рисунок натюрморта з складного ракурсу. 8  

7 
Виконання композицій у декоративних техніках –

акватипія, монотипія. 
8  

8 Етюдні замальовки 12  

9 Замальовки людей 12  

10 Натюрморт в техніці а-ля прима 6  

11 Малюнок натюрморта на чорному папері 6  

12 Портрет аквареллю. 8  

13 Композиція з різними типами графічних ілюзій. 6  

14 Замальовки архітектурних форм аквареллю 6  

15 Рисунок архітетурнох форми на вибір 8  

 Усього 122  

 

7. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-

демонстраційні методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні (виступи на семінарських заняттях, реферати, 

презентації); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-

пошукові, дослідницькі; 

в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); метод активації (рольові та ділові ігри), навчальна 

дискусія, аналіз конкретних зразків продукції графічного дизайну; метод 

активного програмного навчання, мозкова атака; 

в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання 

для самоконтролю). 



 

8. Методи контролю  

Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова 

навчального процесу. Систематичний контроль впорядковує процес навчання. 

Стимулює мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за 

якими можна об'єктивно оцінити якість навчання. Залежно від дидактичної 

мети використовують наступні види контролю: 

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості 

про вихідний рівень знань студентів і проводиться перед вивченням окремих 

тем дисципліни (усне опитування, тести); 

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь 

студентів (усне опитування, диспут-спілкування, тести); 

Побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих 

тем (опитування, тести); 

Повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої 

пам'яті (опитування, дискусії, тести); 

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу; 

Модульний – перевірка рівня знань і умінь у межах змістовного модуля; 

Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення 

якості сформованих умінь та набутих знань (іспит). 

Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна 

перевірка, перевірка правильності виконання практичних завдань, контроль 

самостійної практичної роботи,  виконання та захист практичних та курсових  

робіт.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Вид 

занять 

Зміст. 

модуль 

№1 

Зміст. 

модуль 

№2 

Змістовий 

 модуль 

№3 

 

Підсум- 

ковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції - - - - - - - - - - 

Практ.зан. 5 5 10   10 15 12 11 15 - 83 

Усього 5,5 5,5 11   11 16 13 12 16 10 100 

 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 



90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Куленко М.Я. Графічний дизайн. Мистецтво шрифту: навчальне видання/М.Я. 

Куленко. – К.: видавничий відділ КНУБіА, 2010. – 311с. 

 

1. Виннер А.В. Как пользоваться акварелью и гуашью (Текст )/ А.В.Виннер.- 

Москва : Искусство, 1951.- 55 с. ( В помощь начинающим художникам ) 

2. Горбенко , А.А.  Акварельная живопись для архитекторов ( Текст ) / 

А.А.Горбенко._ Киев : Будівельник,1982. – 128 с. :  ил. 

3. Киплик, Д.И. Техника живописи ( текст ). Ч. 3.Акварель,  темпера, пастель и 

рисунок / Д.И.Киплик. – Ленинград : Изд-во Академии художеств СССР, 

1926.- 141 с. 

4. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст) : учеб.пособие. Ч.2. Акварель, 

темпера, пастель и рисунок / Д.И.Киплик.- Изд. 4-е.- Москва ; Ленинград : 

Искусство, 1947.- 127 с.,( 6) л. ил. 

5. Киплик, Д.И. Техника живописи ( Текст). Ч.2.Акварель, темпера, пастель и 

рисунок / Д.И. Киплик. – 3 –е Изд., перераб.- Москва ; Ленинград : 

Искусство, 1937.-144 с. : ил.  

6. Киплик, Д.И. Техника живописи (Текст) . Ч. 3.Акварель, темпера, пастель и 

рисунок / Д.И.Киплик. – 2-еИзд., доп. – Ленинград : Изд. Ленингр.высшего 

художеств.-техн..ин-та, 1929. – 144 с.  

7. Кухаренко Руслан, Акварельний живопис ( Образотворчі матеріали ) : 

альбом.- К. : ( б.в.), 2008.- 40с.: іл. 

8. Лепикаш, В.А. Живопись акварелью/ В.А.Лепикаш.- Москва : Изд-во 

Академии художеств СССР, 1961.- 114 с.: ил. 

9. Морозов, Д. Изоразителни похвати в архитектурата (Текст) / Дориян 

Морозов . – София : Техника , 1958. – 261 с. : ил. 

10. Основы живописи ( Текст) / пер. текста и издат. подгот.О.Вартанова.- 

Санкт-Петербург : ( б.и.), 1994. – 128 с.: ил.- ( Полный курс живописи и 

рисунка ) 



11. Шпак, В.О. Основи живопису. Акварель( Текст) : навч. Посіб./ Василь Шпак 

; М-во освіти і науки України, КДІДПМД ім. М.Бойчука.- Київ : ( б.в.) , 2013 

. – 256 с.: іл.. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 

1.   http://www.dizayne.ru 

2.  http://www.rudesign.ru 

3. http://cyberleninka.ru/article 

4. http://rosdesign.com 

 

http://www.dizayne.ru/
http://www.rudesign.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://rosdesign.com/

