
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Книжкова графіка» є 

формування у студентів базових знань з історії та теорії оформлення та 

ілюстрування книги, уявлення про оформлення друкарського багатосторінкового 

книжкового видання; ознайомлення зі структурою книги та її основних складових 

елементів, познайомити їх з основними ланками процесу книжкового 

виробництва, вказати найбільш доцільні методичні принципи в системі 

проектування книги як синтезу мистецтв: взаємозв'язки форм, шрифту і 

ілюстрації.  

Осягнення ролі ілюстрації у книжковій графіці, методи та види ілюстрацій. 

Вивчення основ технологій друку ілюстрацій у різноманітних графічних техніках. 

Практичні завдання друку ілюстрації у обраній графічній техніці. Цифрова 

ілюстрація та її види. Виконання ілюстрацій у обраній цифровій техніці. 

 

 

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, Мова візуальних 

мистецтв, Декоративно-прикладне мистецтво, Орнамент в декоративно-

прикладному мистецтві, Живопис, Кольорознавство, Рисунок та пластична 

анатомія, Комп’ютерна графіка та моделювання. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 

ПРН42.  

Використовувати 

базові 

закономірності  

графіки при 

створенні 

ілюстрацій та 

шрифтів, розробці і 

оформленні 

друкованих та 

електронних 

книжок. 

 

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні (ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

усне опитування; 

перегляд 

практичних 

робіт; 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування. 

Підсумковий 

контроль – 

екзамен  

ПРН42.1. 

Розбиратися у 

основних 

елементах книги та 

розуміти її   

структуру 

 

ПРН42.2. Знати 

основні способи 

друку естампу та 

його ролі у 

книжковій 

ілюстрації.  

  

ПРН42.3. Володіти 

базовими знаннями 

та вміннями з 



верстки книги 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

2.  

МОДУЛЬ 

Змістовий модуль 1  Історія книги, її структура та види книжкового друку.  

Книжковий шрифт. 

Формування базових знань з історії, теорії оформлення та ілюстрування 

книги, уявлення про оформлення друкарського багатосторінкового книжкового 

видання; ознайомлення зі структурою книги та її основних складових елементів, 

познайомити з основними ланками процесу книжкового виробництва, вказати 

найбільш доцільні методичні принципи в системі проектування книги як синтезу 

складових елементів: взаємозв'язки форм, шрифту і ілюстрації. Визначення 

формату та пропорції книги і як це впливає на макет книги. 

 

 Змістовий модуль 2  Композиція ілюстрації. Дитяча книга. 
Комозиція в книжковій графіці. Історія технології друку естампу та 

можливості його застосування у книжковій графіці. Ознайомлення з базовими 

принципами друкованих технік та їх ролі у книжковій графіці. Особливості 

дитячої книги. 

 

Змістовий модуль 3 Комп’ютерні технології в книжковому дизайні. 

Електронна книга.  

Програмні продукти для розробки  макету книги. Макет книги та її 

структурні елементи, книжковий шрифт, верстка блоків тексту, кореляція 

основних елементів книги: тексту та ілюстрації між собою. Вивчення аналогів та 

приклади різного оформлення книг. Програмні продукти для розробки цифрових 

ілюстрацій. Основні види цифрових ілюстрацій та способи їх створення. Збірка 

елементів книги у єдиний макет,  додрукарська підготовка. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (8 семестр) 180  60  120 

Змістовий модуль 1 45  20  25 

Змістовий модуль 2 60  20  30 

Змістовий модуль 3 60  20  30 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

 

 



7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 Історія та теорія оформлення багатосторінкового 

книжкового видання, ознайомлення зі структурою книги та її основними 

складовими елементами. 

1.1 оформлення та 

ілюстрування книги 

історії, теорії оформлення та ілюстрування 

книги 

10 

1.2 структура книги ознайомлення зі структурою книги та її 

основними складовими елементами, основні 

ланки процесу книжкового виробництва 

10 

Змістовий модуль 2 Роль естампу у книжковій графіці. Ілюстрація у різних 

друкованих техніках. 

2.1естамп у 

книжковій графіці 

Історія технології друку естампу та 

можливості його застосування у книжковій 

графіці. 

10 

2.2 друковані 

техніки та їх роль у 

книжковій графіці 

Ознайомлення з базовими принципами 

друкованих технік та їх ролі у книжковій 

графіці 

10 

Змістовий модуль 3 Цифрова ілюстрація та її види. Програмні 

продукти в книжковому дизайні, комп`ютерна верстка, створення макету 

книги. 

3.1 Основні види 

цифрових 

ілюстрацій  

Програмні продукти для розробки цифрових 

ілюстрацій. Основні види цифрових 

ілюстрацій та способи їх створення 

10 

3.2 Макет книги та 

її структурних 

елементів 

Програмні продукти для розробки  макету 

книги. Макет книги та її структурних 

елементів, верстка блоків тексту, кореляція 

основних елементів книги: тексту та 

ілюстрації між собою. 

10 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне опитування; 

-   перегляд практичних робіт; 

-   індивідуальне та фронтальне опитування. 

 Підсумковий контроль – екзамен. 

 

 

 



Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (8 семестр) 100 30 - 70 

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2 20 10 - 10 

Змістовий модуль 3 30 10 - 20 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Модуль   

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 Підготувати доповідь по історії, теорії 

оформлення та ілюстрування книги. Обрати твір для створення 

книги та розповісти про концепцію майбутньої книги (усне 

опитування) 

5 

Практичне завдання №2 Розробка концепції книги на стадії ескізу 

(перегляд практичних робіт)  

5 

Завдання до самостійної роботи: верстка тексту та ілюстрацій у   

программі Adobе Indesign(перегляд практичних робіт) 

5 

Завдання до самостійної роботи:  розробка загального макету 

обкладинки (перегляд практичних робіт) 

5 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання №3 Підготувати доповідь про історію, теорії 

ілюстрування книги та застосування єстампу 

5 

Практичне завдання №4 Друк серії ілюстрацій у обраній графічній 

техніці (перегляд практичних робіт, усне опитування) 

10 

Завдання до самостійної роботи: Розробка ескізів для ілюстрацій у 

графічній техніці (перегляд практичних робіт) 

5 

Змістовий модуль 3 30 

Практичне завдання №5 Створення серії цифрових ілюстрації 

(перегляд практичних робіт) 

5 

Практичне завдання №6 Розробка дизайну обкладинки книги 

(перегляд практичних робіт) 

5 

Практичне завдання №7 Розробка макету книги(перегляд 

практичних робіт) 

15 

Завдання до самостійної роботи: підбір та розробка шрифту для 

обкладинки та блоків тексту (графічний контроль) 

5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Всього за модулем  100 

 

 



Шкала оцінювання  

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 

1. Електронний ресурс drive.google приклади оформлення книг та ілюстрації у 

різних комп’ютерних та графічних техніках: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SYu2Nj9qzpT_t0W8Q7siwHUOQU7R_hCS?u

sp=sharing 
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Обладнання, устаткування, програмні продукти 
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