


 

  



1. Мета дисципліни 

Забезпечити умови формування і розвитку бакалаврами програмних 

компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, 

навичками, необхідними для здійснення фахової діяльності у сфері 

комп’ютерної графіки (графічне ілюстрування, логіка створення сюжету твору, 

композиційні особливості, застосування різних технік виконання).  

Ознайомити студентів з роботою в растрових та векторних графічних 

редакторах зображень, та можливостями застосування їх в художній практиці. 

Сформувати вміння застосовувати графічні редактори та обирати програмне 

забезпечення згідно з художньою задачею. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Дисципліна спирається на базові знання з навчальних дисциплін: 

«Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій», «Творчий 

практикум», «Історія та теорія мистецтва», «Живопис та Кольорознавство», 

«Рисунок», «Основи художньої композиці» 

 

3. Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 4 Орієнтуватися 

в розмаїтті сучасних 

програмних та 

апаратних засобів, 

використовувати 

знання і навички 

роботи з фаховим 

комп’ютерним 

забезпеченням (за 

спеціалізаціями). 

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування; 

графічний 

контроль 

РН4.1 Знати професійні прийоми 

використання 

окремих пр. додатків для 

вирішення конкретних 

професійних завдань. 

РН4.2 Виявляти сучасні знання і 

розуміння предметної галузі та 

сфери професійної діяльності, 

застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях. 

ПРН 13 Застосовувати 

сучасне програмне 

забезпечення у 

професійній 

діяльності (за 

спеціалізаціями). 

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування; 

графічний 

контроль; 

перегляд 

 

РН13.1 Володіти програмою 

Adobe Photoshop та 

використовувати її у власній 

художній творчості 

РН13.2 Знати методи аналізу 

об’єктів проектування та вміти 

обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів роботи з 

інформаційними системами та 

технологіями. 

ПРН 20 Застосовувати 

комплексний 

художньо-проєктний 

підхід та цифрові 

технології в процесі 

гуманізації міського 

середовища. 

практичні 

(доповіді, 

графічні 

роботи), 

проєктні, 

активні, 

інноваційні, 

усне 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування; 

графічний 

контроль; 

перегляд 

РН20.1 Демонструвати знання та 

розуміння комплексного та 

системного підходів до арт-

проєктування з використанням 

цифрових технологій. 

РН20.2 Застосовувати 

цифрові технології в художньому 



творчі Підсумковий 

контроль – 

диф. залік, 

екзамен  

(у формі 

комплексного 

кафедр. 

перегляду) 

проєктуванні, реалізації сучасних 

мистецьких практик та технік. 

 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Введення в комп’ютерну графіку 

 

Змістовий модуль 1.1 Растрові та векторні графічні редактори 

Знайомство з інтерфейсом та інструментарієм. Обробка фото авторської роботи 

(зміна розміру та формату, кадрування, покращення якості зображення). 

Ескізний пошук (корекція тональної побудови та колориту). Робота з шарами, 

колажування. Виконання композиційного ескізу натюрморту, на базі 

авторського графічного матеріалу та засобів графічного редактора. 

Змістовий модуль 1.2 Інструменти управління графічних редакторів 

(AdobePhotoshop)  

Використання корекційних масок та фільтрів. Ретуш фотографій. Робота з 

текстом. Пензлі. Розробка макету до друку афіші персональної художньої 

виставки, та комплекту листівок. 

 

Змістовий модуль 1.3 Інструменти малювання графічних редакторів 

(AdobePhotoshop) 

Знайомство з векторними засобами графічних редакторів. Розробка простого 

особистого знаку. Трасування растрового зображення. Комбіноване 

використання растрових та векторних графічних редакторів. Проектна 

візуалізація. 

 

Модуль 2 Комп’ютерна графіка в образотворчому мистецтві 

 

Змістовий модуль 2.1 Композиція в комп’ютерній графіці 

Знайомство із засобами композиційного будування. Види композицій в 

комп’ютерній графіці (фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова). Організація 

домінантних відношень між елементами композиції. Засоби гармонізації в 

графічній композиції: рівновага, єдність, супідрядність, пропорція. Контраст, 

нюанс, тотожність. Вивчення обов’язкових підготовчих етапів до створення 

художньої композиції. 

 

  



Змістовий модуль 2.2 Техніка трансформації в растровому та векторному 

середовищі 

Робота з растровими та векторними зображеннями. Пласке та об’ємне 

зображення. Монтаж. Колаж. Методи стилізації. Трансформація. Вільна форма. 

Фрактали. Імітація явищ та поверхонь. Текстура засобами комп’ютерної 

графіки. Рендерінг. Створення композиції із застосуванням колажу. 

 

Змістовий модуль 2.3 Техніка цифрового живопису та графіки 

Налаштування кистей, текстурні кисті, прийоми колористики (змішування 

фарб). Використання різних технік («сепія», «масло», «акварель», мікс-техніка 

тощо). Можливості патернів. Створення графічних ескізів проектної графіки. 

Підготовка зображення художнього об’єкта до використання в художньому 

проекті. 

 

Модуль 3 Художнє проектування 

 

Змістовий модуль 3.1 Однофігурна композиція засобами цифрового 

живопису 

Художнє проєктування. Асоціативність художньої форми, методи 

стимулювання власної креативності. Створення абстрактних, стилізованих та 

реалістичних зображень. Історія персонажа. Образ, характер, одяг, атрибутика, 

стилістика зображення героя. Підготовка референсів та ескізів. Створення 

зооморфної, антропоморфної або трансморфної фігури. Створення 

однофігурної композиції засобами цифрового живопису на задану тему. 

 

Змістовий модуль 3.2 Багатофігурна композиції засобами цифрового 

живопису 

Підготовка зображення художнього об’єкта до використання в художньому 

проекті. Створення мудборду, рефборду, сеттінгу, тощо для персонажа. 

Візуальне уявлення художнього проекту, яке складається із зображень, 

кольорової палітри, шрифтів, стилістики, колірної атмосфери тощо. Створення 

взаємодії декількох персонажів на вільну тему. 

 

Змістовий модуль 3.3 Створення складної графічної історії 

Створення літературної історії на вільну тему. Ескіз графічної раскадровки 

сюжету. Створення графічного роману із застосуванням растрових та 

векторних зображень та декількох персонажів за власною історією. 

 

Модуль 4 Комп’ютерна графіка 

 

Змістовий модуль 4.1 Інтерфейс середовища  

Ідеї та основи анімації (інтерфейс та магія). Розкадрування та основи анімації 

(імпорт, композиції та прості трансформації). Відображення та основи анімації 

в АЕ (маски). 

 



Змістовий модуль 4.2 Анімаційні технології. Монтаж і озвучування 

Підбір звуку та основи монтажу. Векторні маски. Ефекти, стилі та режими 

накладання в анімації. Час та рендер. Рендер та внесення правок (3д шари та 

камера). Озвучування та монтаж анімаційного фрагменту. 

 

 

 

Змістовий модуль 4.3 Творчий проект 

Пошук аналогів та ідеї. Розкадрування та сценарій. Малювання або створення 

декорацій. Анімація. Монтаж та озвучення. Виконання анімації за обраною 

тематикою. 

 

Модуль 5 3D технології в образотворчому мистецтві 

 

Змістовий модуль 5.1 Програмні продукти для 3D моделювання  

Програмні продукти для 3D моделювання огляд програм для моделювання. 

Вивчення інтерфейсу програм та базових інструментів. Розбір таких понять як 

полігони, грані та вершини. Вивчення основних підходів до виконання завдань 

та структурний підхід до розробки концепції від стадії пошукових ескізів до 

фінальної роботи. 

 

Змістовий модуль 5.2 3D анімація об’єктів 

Вивчення інтерфейсу програм та базових інструментів. Налаштування 

композиції, частота кадрів, роздільна здатність відео та інші параметри. 

Розглянути методи імпорту різних типів файлів відео, растрові, векторні, 3D, а 

також форматів. Розглянути базові поняття про принципи створення анімації, 

тайм лайн, ключові кадри та параметри композиції. Основні методи роботи зі 

різними шарами, джерелами освітлення, та камерою. Налаштування траєкторії 

руху камери, а також параметри дистанції, точки зору, ракурсу, обертання, 

глибини, діафрагми, розмиття та інших параметрів. 

 

Змістовий модуль 5.3 Створення та візуалізація тривимірних локацій 

Вивчення інтерфейсу програм та базових інструментів. Розбір таких понять як 

полігони, грані та вершини та способи роботи з ними. Обрання об’єкту 

проектування та пошуки аналогів для розробки концепції. Визначення мети та 

ідеї творчого задуму, пошукові ескізи. Створення сцени, моделювання об'єктів, 

постановка на площину, створення камери  Налаштування фінального рендеру 

створеної композиції та рендер. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 2) 120  51  69 

Змістовий модуль 1.1 30  16  14 



Змістовий модуль 1.2  30  16  14 

Змістовий модуль 1.3  45  19  26 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (семестр 3) 120  45  75 

Змістовий модуль 2.1 30  14  16 

Змістовий модуль 2.2  30  14  16 

Змістовий модуль 2.3  45  17  28 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (семестр 4) 150  85  65 

Змістовий модуль 3.1 45  28  17 

Змістовий модуль 3.2  45  28  17 

Змістовий модуль 3.3  45  29  16 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 4 (семестр 5) 150  60  90 

Змістовий модуль 4.1 45  20  25 

Змістовий модуль 4.2 45  20  25 

Змістовий модуль 4.3 45  20  25 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 5 (семестр 6) 120  51  69 

Змістовий модуль 5.1 30  16  14 

Змістовий модуль 5.2 30  16  14 

Змістовий модуль 5.3 45  19  26 

Підсумковий контроль 15    15 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст кільк. 

ауд. 

г. Модуль 1 Введення в комп’ютерну графіку 

 Змістовий модуль 1.1 Растрові та векторні графічні редактори 

1.1.1 Растрові графічні 

редактори 

Растрові графічні редактори. Організація 

робочого процесу над проектом. Знайомство з 

інтерфейсом та інструментарієм. Виконання 

композиційного ескізу натюрморту, на базі 

авторського графічного матеріалу та засобів 

графічного редактора. 

8 

1.1.2 Обробка фото 

авторської роботи 

Обробка фото авторської роботи. Корекція 

розміру. Кадрування. Покращення якості 

зображення.  

8 



Змістовий модуль 1.2 Інструменти управління графічних редакторів 

(AdobePhotoshop). 

 

1.2.1 Створення ескізу 

засобами графічних 

редакторів 

Ескізний пошук тональної побудови та 

колориту для авторської художньої роботи.  

8 

1.2.2 Методи та прийоми 

ескізування засобами 

графічних редакторів 

Робота з простою геометрією та колажуванням 

в композиційному ескізуванні до художньої 

роботи. Розробка макету до друку афіші 

персональної художньої виставки, та 

комплекту листівок. 

8 

Змістовий модуль 1.3 Інструменти малювання графічних редакторів 

(AdobePhotoshop). 

 1.3.1Векторні засоби 

графічних редакторів 

Знайомство з векторними засобами графічних 

редакторів. Розробка простого особистого 

знаку. 

9 

1.3.2 Комбіноване 

використання растрових 

та векторних графічних 

редакторів 

Трасування растрового зображення. Проектна 

візуалізація на підставі комбінованого 

використання растрових та векторних 

графічних редакторів. 

 

10 

Модуль 2 Комп’ютерна графіка в образотворчому мистецтві 

 Змістовий модуль 2.1 Композиція в комп’ютерній графіці 

 2.1.1 Види композицій в 

комп’ютерній графіці 

Виконання композиції засобами комп’ютерної 

графіки на Створення ескізів на базі простих 

двомірних геометричних фігур. 

6 

2.1.2 Прийоми створення 

композиції в 

комп’ютерній графіці 

Виконання композиції засобами комп’ютерної 

графіки на вільну тему. 

8 

Змістовий модуль 2.2 Техніка трансформації в растровому та векторному 

середовищі 

 2.2.1 Текстури в 

комп’ютерній графіці 

Створити художній малюнок  з використанням  

заданої фактури 

6 

2.2.2 Створення текстур 

засобами комп’ютерної 

графіки 

Створити художній малюнок з використанням  

обраної фактури 

8 

Змістовий модуль 2.3 Техніка цифрового живопису та графіки 

 2.3.1 Прийоми  створення 

цифрової графіки 

Створити художній малюнок у заданій техніці 7 

2.3.2 Створення графічних 

ескізів проектної графіки 

Створити художній малюнок в обраній техніці 10 

Модуль 3 Художнє проектування 



Змістовий модуль 3.1 Однофігурна композиція засобами цифрового 

живопису 

 3.1.1 Методи і засоби 

створення цифрового 

живопису 

Пошук ідей із зазначеної теми, створення 

концепції персонажу, сюжету, його локації тощо 

14 

3.1.2 Створення 

однофігурної композиції 

Створити зооморфну, антропоморфну або 

трансморфну фігуру із простої геометричної 

фігури. 

14 

Змістовий модуль 3.2 Багатофігурна композиції засобами цифрового 

живопису 

 
3.2.1 Створення взаємодії 

декількох персонажів 

Скласти мудборд, рефборд, сеттінг тощо для 

кількох персонажів. 

12 

3.2.2 Створення 

багатофігурної композиції 

Створити багатофігурну композицію засобами 

цифрового живопису. 

16 

Змістовий модуль 3.3 Створення складної графічної історії 

 3.3.1Методика створення 

графічного роману 

засобами растрової та 

векторної графіки 

Пошук ідей із обраної теми, створення концепції, 

сюжету, персонажів, вибір художніх засобів та 

техніки. Розробка ескізів. 

10 

3.3.2 Створення складної 

графічної історії 

Створення складної графічної історії на вільну 

тему. 

19 

Модуль 4 Комп’ютерна графіка 

 Змістовий модуль 4.1 Інтерфейс середовища 

 4.1.1 Основи анімації 

(розкадрування) 

Створити абстрактну анімацію на  

задану тему: «Синтезія». 

10 

4.1.2 Засоби та прийоми 

створення анімації 

Створити абстрактну анімацію на  

задану тему: «Почуття». 

10 

Змістовий модуль 4.2 Анімаційні технології. Монтаж і озвучування 

 4.2.1 Анімаційні 

технології 

«Алфавіт». Розробити алфавіт в обраній техніці 

та стилі. Створити анімацію  однієї букви. 

10 

4.2.2 Озвучування та 

монтаж анімаційного 

фрагменту 

«Автопортрет». Зробити 10  автопортретів у 

заданому стилі. Створити анімацію одного з 

автопортретів. 

10 

Змістовий модуль 4.3 Творчий проєкт 

 
4.3.1 Методика виконання 

анімаційного творчого 

проєкту 

«Світ антиутопії». Розробити концепцію світу 

для комп’ютерної гри, персонажів, оточення, 

тощо. 

10 



4.3.2 Виконання 

анімаційного творчого 

проєкту 

Створити анімацію-презентацію гри. 10 

Модуль 5 3D технології в образотворчому мистецтві 

 Змістовий модуль 5.1 Програмні продукти для 3D моделювання 

 5.1.1 Програмні продукти 

для 3D моделювання. 

Термінологія та інтерфейс 

програм. 

Програмні продукти для 3D моделювання огляд 

програм для моделювання. Вивчення інтерфейсу 

програм та базових інструментів. Розбір таких 

понять як полігони, грані та вершини. 

8 

5.1.2 Розробка концепції. Вивчення основних підходів до виконання 

завдань та структурний підхід до розробки 

концепції від стадії пошукових ескізів до 

фінальної роботи. 

8 

Змістовий модуль 5.2 3D анімація об’єктів 

5.2.1Методи та прийоми 

створення 3D анімації 

Налаштування композиції, частота кадрів, 

роздільна здатність відео та інші параметри. 

Вивчення інтерфейсу програм та базових 

інструментів. Методи імпорту різних типів 

файлів і форматів. Принципи створення анімації, 

тайм лайн, ключові кадри та параметри 

композиції. 

8 

5.2.2 Робота з різними 

шарами та їх 

властивостями 

Основні методи роботи зі різними шарами, 

джерелами освітлення, та камерою. 

Налаштування траєкторії руху камери, а також 

параметри дистанції, точки зору, ракурсу, 

обертання, глибини, діафрагми, розмиття та 

інших параметрів. 

8 

Змістовий модуль 5.3 Створення та візуалізація тривимірних локацій 

5.3.1Методи та прийоми 

створення та візуалізації 

тривимірних локацій 

Обрання об’єкту проєктування та пошуки 

аналогів для розробки концепції. Визначення 

мети та ідеї творчого задуму, пошукові ескізи. 

Створення базових об'єктів Створення сцени, 

моделювання об'єктів, постановка на площину, 

створення камери. Редагування об'єктів у сцені 

за допомогою інструментів та модифікаторів.   

12 

5.3.2 Вибір матеріалів 

об'єктів та  текстур. 

Налаштування фінального 

рендеру створеної 

композиції. 

Вибір матеріалів та застосування на об'єктах, 

накладання текстур на об'єкти. Налаштування 

камери, освітлення, відображення тіні, 

фінального рендеру композиції 

7 

8. Індивідуальне завдання не передбачено 

 



9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-  усне опитування; 

- візуальний контроль; 

-  перегляд (модульний перегляд); 

-  захист презентації 

Підсумковий контроль – диференційований залік, екзамен у формі 

кафедрального комплексного перегляду. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (Семестр 2) 100 40  60 

Змістовий модуль 1.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.2  20 15 -  5 

Змістовий модуль 1.3 30 15  15 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 2 (Семестр 3) 100 30  70 

Змістовий модуль 2.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2.2  25 10 - 15 

Змістовий модуль 2.3 25 10  15 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 3 (Семестр 4) 100 55  45 

Змістовий модуль 3.1 20 15 - 5 

Змістовий модуль 3.2  25 20 - 5 

Змістовий модуль 3.3 25 20  5 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 4 (Семестр 5) 100 40  60 

Змістовий модуль 4.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 4.2  25 15 - 10 

Змістовий модуль 4.3 25 15  10 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 5 (Семестр 6) 100 40  60 

Змістовий модуль 5.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 5.2  20 10 - 10 

Змістовий модуль 5.3 30 20  10 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 



Види завдань та засоби контролю 
Розп. 

балів 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1 

Практичне завдання №1 Виконання композиційного ескізу 

натюрморту, на базі авторського графічного матеріалу та засобів 

графічного редактора (візуальний контроль). 

5 

Практичне завдання №2 Обробка фото авторської роботи (графічний 

контроль).  
5 

Завдання до самостійної роботи: Робота над помилками у створенні 

ескізів (графічний контроль).  
10 

Змістовий модуль 1.2 

Практичне завдання №3 Ескізний пошук тональної побудови та 

колориту для авторської художньої роботи (візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №4 Розробка макету до друку афіші персональної 

художньої виставки, та комплекту листівок (візуальний контроль). 
10 

Завдання до самостійної роботи: Робота над помилками у створенні 

ескізів (графічний контроль).  
5 

Змістовий модуль 1.3 

Практичне завдання №5 Розробка простого особистого знаку 

(візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №6 Проектна візуалізація на підставі 

комбінованого використання растрових та векторних графічних 

редакторів (графічний контроль) 

10 

Завдання до самостійної роботи: Робота над помилками у створенні 

ескізів (графічний контроль). 
15 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1 

Практичне завдання №7 Створення ескізів на базі простих двомірних 

геометричних фігур (графічний контроль).  
5 

Практичне завдання №8 Виконання композиції засобами комп’ютерної 

графіки на вільну тему (графічний контроль). 
5 

Завдання до самостійної роботи: Робота над помилками у створенні 

ескізів на базі простих двомірних фігур (графічний контроль).  
10 

Змістовий модуль 2.2 

Практичне завдання №9 Створити зображення з використанням  

заданої фактури (графічний контроль).  
5 

Практичне завдання №10 Створити зображення з використанням  

обраної фактури (графічний контроль).  
5 

Завдання до самостійної роботи: Робота над помилками у створенні 

ескізів (графічний контроль). 
15 



Змістовий модуль 2.3 

Практичне завдання №11 Створення ескізів в різних техніках та стилях 

(«гризайль» «сепія», «масло», «акварель», тощо) (графічний контроль).  
5 

Практичне завдання №12 Створення серії ескізів в техніці монотипії 

(графічний контроль). 
5 

Завдання до самостійної роботи: Створення ілюстрації у завданій 

техніці. Створення ілюстрації у техніці монотипії (графічний 

контроль). 

15 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.1 

Практичне завдання №13 Створення концепції персонажу, сюжету, 

його локації (візуальний контроль). 
5 

Практичне завдання №14 Створення зооморфної, антропоморфної або 

трансморфної фігури персонажу із простих геометричних фігур 

(перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи: Детальна обробка кращого ескізу 

персонажа (модульний перегляд) 
5 

Змістовий модуль 3.2 

Практичне завдання №15 Скласти мудборд, рефборд, сеттінг тощо для 

кількох персонажів (візуальний контроль)  
10 

Практичне завдання №16 Створити багатофігурну композицію 

засобами цифрового живопису (візуальний контроль). 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок, пошукових 

ескізів, елементів макетування до завдань модуля (перегляд) 
5 

Змістовий модуль 3.3 

Практичне завдання №17 Створення концепції візуального роману 

(усне опитування, візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №18 Створення складної графічної історії на 

вільну тему (графічний контроль) 
15 

Завдання до самостійної роботи: Виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (перегляд) 
5 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4.1 

Практичне завдання №19 Створити абстрактну анімацію на тему: 

«Синтезія» (візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №20 Створити абстрактну анімацію на тему: 

«Почуття» (візуальний контроль). 
5 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 10 



ескізів до завдань модуля (модульний перегляд) 

Змістовий модуль 4.2 

Практичне завдання №21 «Алфавіт». Розробити алфавіт в обраній 

техніці та стилі. Створити анімацію  однієї букви (візуальний 

контроль).  

5 

Практичне завдання №22 «Автопортрет». Зробити 10  автопортретів у 

заданому стилі. Створити анімацію одного з автопортретів (візуальний 

контроль). 

10 

Завдання до самостійної роботи: Виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд). 
10 

Змістовий модуль 4.3 

Практичне завдання №23 «Світ антиутопії». Розробити концепцію 

світу для комп’ютерної гри, персонажів, оточення, тощо (візуальний 

контроль) 

5 

Практичне завдання №24 Створити анімацію-презентацію гри 

(графічний контроль). 
10 

Завдання до самостійної роботи: Виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд). 
10 

Підсумковий контроль – диф. залік, екзамен у формі комплексного 

кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 5 

Змістовий модуль 5.1 

Практичне завдання №25 Підготувати доповідь про програмні 

продукти для 3D моделювання (захист доповіді). 
5 

Практичне завдання №26 Створення 3D об'єкту (графічний контроль, 

усне опитування). 
5 

Завдання для самостійної роботи: збір матеріалів за темою, розробка 

пошукових ескізів, визначення мети та ідеї творчого задуму 

(графічний контроль) 

10 

Змістовий модуль 5.2 

Практичне завдання №27 Визначення мети та ідеї творчого задуму, 

розробка концепції, структурна таблиця тайм лайну, хронометраж 

композиції та відображення ключових кадрів у вигляді ескізів 

(графічний контроль) 

5 

Практичне завдання №28 Створення анімаційного кліпу (перевірка 

практичного завдання) 
5 

Завдання для самостійної роботи. Збір матеріалів за темою (графічний 

контроль) 
10 

Змістовий модуль 5.3 

Практичне завдання №29 Розробка пошукових ескізів, визначення 

мети та ідеї творчого задуму (графічний контроль) 
10 

Практичне завдання №30 Створення 3D об'єктів у сцені, освітлення, 

камери (перевірка практичного завдання) 
10 



Завдання для самостійної роботи. Збір матеріалів за темою (графічний 

контроль) 
10 

Підсумковий контроль – екзамен у формі комплексного 

кафедрального перегляду 
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. Мурашко Маріанна Володимирівна. Проектно-художній 

інструментарій моушн-дизайну (на прикладі рекламного ролика)» (17.00.07 - 

дизайн). Спецрада К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну і 

мистецтв 

2. Мурашко М. В. Зв’язок озвучування із засобами виразності анімації у 

відео-рекламі / М. В. Мурашко // Вісник Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв. - 2015. - № 7. - С. 41-53. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_7_10. 

3. Опалев, М. Л. Мурашко М. В. Определение моушн-дизайна и 

систематизация его объектов / М. Л. Опалев, М. В. Мурашко // Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2012. - № 6. - С. 31-35. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_6_10  

4. Мурашко М. Засоби художньої виразності живопису Марії 

Приймаченко в українському відео-дизайні / М. Мурашко // Аркадіа. - 2015. - № 

2. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2015_2_9.  

5. Мурашко М. В. Визуальные средства инфографики в видеорекламе / М. 

В. Мурашко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - 2015. 

- Вип. 2. - С. 88–95. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tnvakho_2015_2_17.  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Посібник користувача Adobe Photoshop. URL: 

https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/user-guide.html 

2. Create anything you can imagine 
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https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/tutorials.html 

3. Учебник по Photoshop https://photoshop.demiart.ru/book-CC/topics.html 

4. 55 уроков по Adobe Photoshop для новичков. URL: 

https://infogra.ru/lessons/55-urokov-po-adobe-photoshop-dlya-novichkov 

5. Келби С. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов / Скотт 

Келби ; [пер. с англ. и ред. В. Иващенко]. – М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 

2013. – 368 с. 

6. Айсманн К. Маски и композиция в Photoshop / Кэтрин Айсманн, Шон 

Дугган, Джеймс Порто ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. – М. ; СПБ. Київ : 

Диалектика : Вильямс, 2013. – 600 с. 

7. Сообщество творческих людей. URL: https://creativo.one/about 

8. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва 

О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навч. 

посібник Дніпро НМетАУ 2017 231 с. Режим доступу: 

https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

 

Blender, 3D coat, Adobe After Effects, Element 3D, Adobe Photoshop  

Express Adobe Primer, Power director, Dragon Bones, Cinema 4D 

(студентська версія) 
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