




1. Мета дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Історія та теорія графічного мистецтва» є однією з 

основних навчальних дисциплін у системі підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» в межах блоку вибіркових навчальних дисциплін П1 «Вільна 

графіка».  

Мета навчальної дисципліни «Історія та теорія графічного мистецтва» 

полягає в ознайомленні студентів з базовою термінологією графіки, висвітленні 

еволюції різних її видів, жанрів, технік та матеріалів. Викладання курсу спрямовано 

на набуття теоретичних знань та практичних фахових навичок студента, 

формування об'єктивного розуміння специфічних образотворчих прийомів та 

засобів графіки, осягнення ключових явищ багатовікової історії та сучасної 

динаміки розвитку світової графіки.  

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні 

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Рисунок та пластична анатомія, та є попередньою для 

вивчення дисциплін: Техніка графіки та технологія графічних матеріалів, Художня 

анімація, Книжкова графіка, Рекламна графіка. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН32. Бути 

здатним 

використовувати 

базові теоретичні та 

практичні 

закономірності 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, 

реставрації творів 

мистецтва у 

словесні 

(розповідь-

пояснення, 

лекція); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

усне або 

письмове 

опитування; 

письмовий 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

графічний 

контроль 

(перегляд); 

ПРН32.1 вміти 

орієнтуватися в 

історичних змінах та 

аналізувати еволюцію 

художньої мови 

графічних творів різних 

епох. 

 ПРН32.2 розуміти 

двоєдиність творчого 

процесу: художня 

практика та пов’язані з 

нею теоретичні вчення. 
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практичній 

діяльності. Володіти 

принципами вибору 

техніки виконання 

конкретного 

малюнку та 

навиками лінійно-

конструктивного 

побудування. 

 

графічні 

роботи) 

підсумковий 

контроль - 

екзамен  

 

ПРН32.3 вміти 

застосовувати 

теоретичні знання під 

час створення 

графічних творів різних 

видів та жанрів, 

використовуючи 

варіативні графічні 

техніки та матеріали. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Історія та теорія графічного мистецтва 

 

Змістовий модуль 1. Теорія графічного мистецтва. Види графіки за 

призначенням. 

Базові теоретичні поняття та дефініції графічного мистецтва. Періодизація 

історії графіки,  загальна характеристика етапів становлення світової графіки. 

Принципи класифікації графічних творів, види графіки за призначенням. 

Жанровий діапазон станкової графіки. Синтез в мистецтві книги,  основні складові 

книжкового оздоблення. Екслібрис як специфічний витвір графічного  мистецтва. 

Своєрідність плакату (функції, засоби виразності, стилістика плакату різних 

історичних епох). Характерні риси творів газетної та журнальної графіки. 

Різновиди та особливості промислової графіки. 

                                                                                                              

Змістовий модуль 2. Оригінальна графіка та естамп: історія, 

образотворчі особливості. 

Оригінальна графіка: головні техніки в процесі їх історичного розвитку. 

Естамп: специфіка художньо-образної мови, роль та значення в історії світового 

графічного мистецтва. Випукла гравюра (техніки, матеріали, провідні майстри, 

сучасні тенденції розвитку). Форми низького друку, технічні особливості 

створення та специфічні засоби художньої виразності. Техніки плоского друку. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 5) 120 30 15 - 75 

Змістовий модуль 1. 45 14 6 - 25 

Змістовий модуль 2   60 16 9 - 35 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1. Вступ до вивчення 

дисципліни. 

1. Теоретичні аспекти графічного мистецтва 

2.  Види графіки за призначенням 

3. Періодизація історії графічного мистецтва 

2 

1.2. Станкова графіка. 1.Визначення та характерні риси станкової 

графіки 

2. Історичний розвиток та місце станкової 

графіки у сучасному мистецтві 

2 

1.3. Мистецтво 

книжкового оформлення. 

Екслібрис. 

1.Особливості мистецтва книги. 

2. Основні елементи книжкового оздоблення 

(суперобкладинка, титул, фронтиспіс, віньєтка 

тощо) 

3. Провідні світові майстри ілюстрації 

4. Мистецтво екслібриса 

2 

1.4. Газетна та журнальна 

графіка. Карикатура. 

1. Специфічні завдання та образотворча мова 

газетної і журнальної графіки 

2. Карикатура: художньо-образні особливості, 

історичний розвиток, провідні майстри 

2 

1.5. Промислова графіка. 1. Образотворчі завдання промислової 

графіки 

2. Основні форми промислової графіки 

(етикетка, товарний знак, логотип та ін.) 

2 

1.6. Плакат як різновид 

графіки. 

1.Основні художні засоби плакату 

2. Види плакатів (політичний, інформаційно-

рекламний, навчальний тощо) 

3. Стилістична еволюція плакату ХІХ-ХХ ст. 

4. Новітні тенденції плакатного мистецтва. 

4 

Змістовий модуль 2 

2.1. Оригінальна графіка: 

основні техніки, 

специфічні художні 

засоби. 

1. Техніки оригінальної графіки; 

2. Типи рисунку (станковий, вільний, 

підготовчий, композиційний); 

3. Історична еволюція мистецтва малюнку. 

4 

2.2. Техніки високого 

друку (ксилографія, 

кьяроскуро, лінорит) 

1. Основні види друкованих технік: високий 

друк, глибокий друк, плоский друк 

2. Техніки високого друку: матеріали, 

особливості створення, художні засоби 

3. Історія виникнення та розвитку технік 

високого друку (гравюра на дереві, на 

лінолеумі, на картоні) 

4 
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2.3 Гравюра на металі 

(офорт, суха голка, 

акватинта та ін.) 

1.   Художні та технічні особливості гравюри 

2. Основні різновиди гравюри (різцева, офорт, 

мецо-тинто, акватинта тощо) 

3. Становлення гравюри у світовому мистецтві  

4 

2.4. Плоский друк 

(літографія, альграфія, 

монотипія тощо). 

1. Основні техніки плоского друку 

2. Провідні майстри літографії 

3. Монотипія: особливості, історичний 

розвиток 

4 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1. Графіка як вид 

образотворчого 

мистецтва 

Творчість провідних сучасних графіків. Графіка 

в творчості художників Харкова. 

2 

1.2. Сучасна ілюстрація    Провідні світові та українські майстри 

ілюстрації та карикатури.  

2 

1.3. Прикладна графіка 

і мистецтво плакату   

Сучасні тенденції розвитку прикладної графіки 

та мистецтва плакату. 

2 

Змістовий модуль 2 

2.1. Техніки і технології 

високого друку  

Історія виникнення та розвитку технік і 

технологій високого друку (гравюра на дереві, 

на лінолеумі, на картоні) Матеріали, особливості 

створення, художні засоби. Провідні майстри. 

4 

2.2. Техніки і технології 

глибокого друку 

Історія виникнення та розвитку технік і 

технологій глибокого друку (гравюра на дереві, 

на лінолеумі, на картоні) Матеріали, особливості 

створення, художні засоби. Провідні майстри.  

3 

2.3. Техніки і технології 

плоского друку  

Історія виникнення та розвитку технік і 

технологій плоского друку (гравюра на дереві, 

на лінолеумі, на картоні) Матеріали, особливості 

створення, художні засоби. Провідні майстри. 

2 

8. Індивідуальне завдання  

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне та письмове опитування; 

-   письмовий контроль (модульні контрольні роботи); 

-   прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист рефератів 

та презентацій; 

-   графічний контроль (перегляд). 
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Підсумковий контроль – екзамен. 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 6) 100    

Змістовий модуль 1 30 15 - 15 

Змістовий модуль 2   40 20 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 30 

Практичне завдання №1.Станкова графіка відомих художників 

Харкова (прослуховування доповіді та захист презентації або 

реферату). 

10 

Практичне завдання №2. Провідні світові майстри ілюстрації, 

карикатури, плакату (прослуховування доповіді та захист презентації 

або реферату). 

10 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ 1. (письмове оп.) 10 

Змістовий модуль 2 40 

Практичне завдання №1. Техніки високого друку в творчості 

сучасних графіків (графічний контроль, презентація). 
10 

Практичне завдання №2. Техніки глибокого друку в творчості 

сучасних графіків (графічний контроль, презентація). 
10 

Практичне завдання №3. Техніки плоского друку в творчості 

сучасних графіків (графічний контроль, презентація). 
10 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ 1.1(письмове оп.) 10 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Художньо-образний аналіз твору 10 

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 
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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 

Лекційні та наочні матеріали, презентації за курсом 

https://drive.google.com/drive/folders/1wyqVMXuF4ngKkKILpZegR6BnmMhA3upE?

usp=sharing 
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