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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Графіка та художня анімація» є 

формування у студентів базових знань з історії мультиплікації та художньої 

анімації, уявлення про еволюцію мультиплікації та художньої анімації як 

своєрідного різновиду мистецтва. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні 

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Основи художньої композиції, Декоративно-

прикладне мистецтво, Історія світової анімації, Основи анімації, Основи 

мультиплікації. 

 

1. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ВПРН 40.  

Володіти 

навичками 

створення 

мультимедійних 

творів у всіх видах 

кіно і телебачення 

- анімаційних, 

документальних, 

ігрових, музичних 

та рекламних 

кліпів. 

Словесні 

(розповідь-

пояснення, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

 

Усне опитування; 

письмовий та 

графічний 

контроль; 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

ВПРН 40.1. Вміти 

розрізняти анімацію за 

видами техніки і стилю, 

визначити її стиль і 

жанр. Розуміти ідею і 

сенс твору. 

ВПРН 40.2. Вміти 

написати сценарій 

мультфільму за схемою: 

Пролог- зав'язка-

кульмінація- розв’язка- 

епілог. Вмити зробити 

покадровий малюнок 

(350 кадрів). 

ВПРН 40.3. Вміти 

знімати відео покадрово 

відтворювати рух 

персонажу, міміку, 

характер. Вмити 

працювати у програмах 

відеомонтажу. 

ВПРН 40.4 Вміти 

розробити сюжет 

анімації, вибирати 

жанр, стиль характер 

персонажів. 

ВПРН 40.5 Вміти на 

основі анімації зробити 
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комікс вибрати 

графічний стиль 

розробити характери 

персонажів Зробити 

макет і роздрукувати 

готовий комікс. 

ВПРН 40.6 Вміти 

придумати рекламний 

ролик або музичний 

кліп на вибір. 

Працювати за 

режисерською схемою. 

Створювати персонаж, 

його міміку характер 

руху вміти зняти відео, 

самостійно змонтувати і 

накласти музику. 

 

4. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1.1 Історія та теорія сучасної анімації 
Вивчаються основи анімації. Види анімації. Технічне обладнання. Основи 

режисерської та художньої розробки анімації. Карикатури, реалізм, модернізм. Як 

засоби художнього формування анімації. 

 

Змістовий модуль 1.2 Двох та трьох вимірна анімація 

Робота над сюжетом. Сценарна розробка. Пошук образів персонажів. Міміка 

персонажів. Рухи персонажів. Покадровий малюнок. Фотозйомка. 

 

Змістовий модуль 1.3 Малювальна та лялькова анімація 

Розкадрування. Фазування. Кількість 350 малюнків для персонажу. 

Відеозйомка та монтаж. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.4 Анімаційне проектування 

Сюжетна анімація. Сканування або фотографування покадрово. Обробка у 

відповідних програмах фотошопу. Відеомонтаж у відповідних відеопрограмах. 

 

Змістовий модуль 2.5 Технології виробництва анімаційного фільму. 

Операторська майстерність  

Комікс на основі відеоролику. Розробка сценарію. Пошук образів 

персонажів. Розробка ескізів. Розкадрування. Фотографування. Розробка макету. 

Друк у форматі А 3. 
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Змістовий модуль 2.6 Програми для роботи з анімацією пакету Adobe 

(AdobePremiere, AdobeAfterEffects). 

Сюжетна анімація. Рекламний відеоролик. Музичний кліп. Розробка 

сценарію. Пошук образів персонажів. Розробка ескізів. Розкадрування. 

Відеозйомка. 

  

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 (Семестр 7) 240 - 90 - 150 

Змістовий модуль 1.1 75  30 - 45 

Змістовий модуль 1.2  75  30 - 45 

Змістовий модуль 1.3  75  30  45 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

МОДУЛЬ 2 (Семестр 8) 120 - 48 - 72 

Змістовий модуль 2.4 30  14  16 

Змістовий модуль 2.5 45  20  25 

Змістовий модуль 2.6 30  14  16 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1 Історія та теорія сучасної анімації 

1.1.1 Історія анімації. Види 

анімації 

Технічне обладнання. Фотокамера. 

Відеокамера. 

15 

1.1.2 Покадрова мальована 

анімація 

Міміка персонажу. 

Рух персонажу. 

15 

Змістовий модуль 1.2 Двох та трьохвимірна анімація 

1.2.1Сценарій, розкадрування Покадровий малюнок( 350 малюнків) 15 

1.2.2 Сканування або 

фотографування 

Фотографування руху та міміки. 15 

Змістовий модуль 1.3 Малювальна та лялькова анімація. 

1.3.1 Друк кадрів  Подання у роздрукованому форматі. 10 

1.3.2 Обробка у відповідних 

програмах. Фотошоп 

Робота з фотошопом. 10 

1.3.3 Відеомонтаж у 

відповідних монтажних 

програмах та озвучення 

Робота з монтажними програмами. 10 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 2.4 Анімаційне проектування. 

2.4.1 Розробка сюжетної 

анімації за сюжетом 

карикатури. 

Сюжет та пошук персонажів. 

Сценарна розробка. Розкадрування. 

6 

2.4.2 Виконання у відповідних 

монтажних програмах. 

Робота з монтажними програмами. 4 

2.4.3 Монтаж та озвучення.  Робота з монтажним програмами. 4 

Змістовий модуль 2.5 Технології виробництва анімаційного фільму. 

2.5.1 Розробка коміксу на 

основі відеоролику 

Перетворення відео у комікс. 8 

2.5.2 Малюнки кадрів коміксу Розкадрування. 6 

2.5.3 Друк коміксу Друк у форматі А-3 2 сторінки з 

обкладинкою. 

6 

Змістовий модуль 2.6 Програми для роботи з анімацією пакету Adobe 

(AdobePremiere, AdobeAfterEffects). 

2.6.1 Рекламний відеоролик Робота з програмами. 6 

2.6.2 Музичний кліп  Робота з програмами. 8 

 

8. Індивідуальне завдання 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

- усне опитування; 

- письмовий та графічний контроль; 

- прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист рефератів та 

презентацій; 

- індивідуальне та фронтальне опитування. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (Семестр 7) 100    

Змістовий модуль 1.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.2 25 15 - 10 

Змістовий модуль 1.3  25 15  10 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 2 (Семестр 8) 100    

Змістовий модуль 2.4 20 10  10 

Змістовий модуль 2.5  25 15  10 

Змістовий модуль 2.6  25 15  10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання №1 Пошук сюжету. Написання сценарію (захист 

доповіді) 
5 

Практичне завдання №2 Розробка характеру персонажа (письмове 

опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи №1 Написання сценарію (захист 

доповіді) 
5 

Завдання до самостійної роботи №2 Ескізи персонажа (захист 

презентації) 
5 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання №3 Покадровий малюнок анімації (захист 

презентації)  
8 

Практичне завдання №4 Фотографування кадрів (фронтальне 

опитування) 
7 

Завдання до самостійної роботи №3 Розробка кадрів ( 350 малюнків) 

(письмовий контроль) 
5 

Завдання до самостійної роботи №4 Обробка кадрів у програмах 

Фотошоп (письмовий та графічний контроль).  
5 

Змістовий модуль 1.3 25 

Практичне завдання №5 Подання кадрів у роздрукованому форматі 

(фронтальне опитування) 
7 

Практичне завдання №6 Обробка кадрів у програмах фотошоп 

(індивідуальне опитування)  
8 

Завдання до самостійної роботи №5 Відеозйомка (графічний 

контроль) 
5 

Завдання до самостійної роботи №6 Робота з монтажними 

програмами (захист презентації) 
5 

Підсумковий контроль – диф. залік  30 

Всього за модулем  100 

Модуль 2  

Змістовий модуль 2.4 20 

Практичне завдання № 7 Розробка сюжету та пошук персонажів 

(фронтальне опитування)  

5 

Практичне завдання №8 Детальна розробка сценарію та характеру 

персонажів (фронтальне опитування)  

5 

Завдання до самостійної роботи №7, 8 Робота з монтажними 

програмами та озвучення анімації (захист презентації)  
10 

Змістовий модуль 2.5 25 

Практичне завдання №9 Розкадровка перетворення відео у комікс 7 
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(фронтальне опитування)  

Практичне завдання №10 Малюнки ескізів кадрів коміксу 

(фронтальне опитування)  
8 

Завдання до самостійної роботи №9,10 Макет та друк коміксу (захист 

презентації)  
10 

Змістовий модуль 2.6 25 

Практичне завдання №11 Сценарій відео роліка або музичного кліпу 

(фронтальне опитування)  
7 

Практичне завдання №12 Відеозйомка та монтаж ролику або кліпу 

(захист презентації)  
8 

Завдання до самостійної роботи №11,12 Робота з програмами 

відеозйомки та монтажу (захист презентації)  
10 

Підсумковий контроль – диф. залік  30 

Всього за модулем  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1. Асенин С.В.Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации 

социалистических стран. URL: https://coollib.com/b/423745/read     

2. Євсєєв, Олексій Сергійович. Комп'ютерна анімація [Текст] : навч. посіб. [для 

студентів напряму підгот. 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа"] / Євсєєв 

О. С. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2014. - 151 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 140-142. - 400 прим. - ISBN 

978-966-676-549-2. URL: 

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8294     

https://coollib.com/b/423745/read
http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8294
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3. Історія мультиплікації. Літопис. URL: 

https://www.letopis.info/themes/cinematograph/istorija_multiplikacii.html    

4. Одеська кіностудія мультиплікації. URL: http://animation-

ua.com/ru/shkola/istorija-animacii/96-istorija-animacii     

5. Хитрук Ф. Профессия - аниматор. Том 1 URL: https://www.studmed.ru/hitruk-f-

professiya-animator_6dddb493d99.html   

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Александр Раппапорт. Жест и пространство в искусстве мультипликации // 

Проблема синтеза в художественной культуре / Отв. ред. Б. В. Раушенбах — 

М.: Наука, 1985.  

2. Блог-тека української анімаціїї. URL: http://uaanimateka.blogspot.com/    

3. Гарольд Уайтэкер, Джонс Халас. Тайминг в анимации. — М.: Магазин 

искусств, 2001.   

4. Кравцов Никита. История анимации: Как рождается искусство. — ArtHuss, 

2019. — ISBN 978-617-7799-25-1.  

5. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни "Комп’ютерна анімація" для студентів напряму підготовки 

6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" спеціалізації "Технології 

електронних мультимедійних видань" заочної форми навчання / укл. О. С. 

Євсєєв, О. С. Завгородня. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с. URL: 

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4789      

6. Сандро Корсаро Мультипликация и FLASH 2017. URL: 

https://litportal.ru/avtory/sandro-korsaro/kniga-multiplikaciya-i-flash-741910.htm  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Відеокамера, фотокамера. Аудиторія № 201 аарх. 
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