
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Назва освітнього 

компоненту 

ОК 6 Цифровий практикум 

Вид обов’язкова 

Семестр(и), в 

якому 

викладається 

2,3,4,5,6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

22 кр./ 1 модуль - 4 кр.,  2 модуль – 4 кр., 3 модуль – 5кр., 4 модуль 
– 5кр., 5 модуль – 4кр. 

Рівень вищої 

освіти 

перший (бакалаврський) 

Освітня (і) 

програма (и) 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Мова викладання, 

навчання 

українська  

ННІ/факультет  

 

Навчально-науковий інститут архітектури, дизайну та 
образотворчого мистецтва 

Кафедра образотворчого мистецтва  та дизайну 

Лектор (викладач) Юрій СОСНИЦЬКИЙ, канд. мистецтвознавства, доцент, доцент 

кафедри ОМД 
Тетяна ГЛІБОВА, кандидат мистецтвознавства, асистент 

кафедри ОМД 
Маріанна МУРАШКО, канд. мистецтвознавства, старший 
викладач кафедри ОМД 

Денис СТАДНИК, викладач кафедри ОМД 
Валентин ЛИТОВКО, викладач кафедри ОМД 

Контакти лектора 

(викладача) 

Soyual@kname.edu.ua 

Tetiana.Hlibova@kname.edu.ua 
Marianna.Murashko@kname.edu.ua 
Denys.Stadnyk@kname.edu.ua  

Valentyn.Lytovko@kname.edu.ua  

 
Мета: 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.  
 

Освітні компоненти, на які спирається: Практикум з інформаційних і комунікаційних 
технологій, Творчий практикум, Історія та теорія мистецтва, Живопис та кольорознавство, 
Рисунок, Основи художньої композиції 

 

Зміст: 

Основи комп’ютерної графіки. Растрові та векторні графічні редактори. Інструменти 
управління графічних редакторів (AdobePhotoshop). Інструменти малювання графічних 
редакторів (AdobePhotoshop). Комп’ютерна графіка в образотворчому мистецтві. Композиція 

в комп’ютерній графіці. Техніка трансформації в растровому та векторному середовищі. 
Техніка цифрового живопису та графіки. Художнє проектування. Створення (одно)- 

багатофігурної композиції, складної графічної історії. Інтерфейс середовища. Анімаційні 
технології. Монтаж і озвучування. 3D технологіїї в образотворчому мистецтві. Програмні 
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продукти для 3D моделювання. 3D анімація об’єктів. Створення та візуалізація трьохвимірних 
локацій. Творчий проект. 

 

Результати навчання: 

Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати 

знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). 
Застосовувати сучасне програмне забезпечення у професійній діяльності (за 

спеціалізаціями). 

Застосовувати комплексний художньо-проєктний підхід та цифрові технології в процесі 
гуманізації міського середовища. 

 

Методи навчання: словесні (розповідь-пояснення); наочні (ілюстрація, демонстрація, 
презентація); практичні (реферати, доповіді, графічні роботи); екскурсія. 

 

Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання: 

Поточний, модульний контроль: усне фронтальне та індивідуальне опитування; 
графічний контроль; перегляд. 

Підсумковий семестровий контроль: диф. залік, екзамен у формі комплексного 

кафедрального перегляду. 
 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: 

Методичне забезпечення 
1. 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. 

2. 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  

3. 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.  
4. 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. 55 уроков по Adobe Photoshop для новичков. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://infogra.ru/lessons/55-urokov-po-adobe-photoshop-dlya-novichkov 
2. Create anything you can imagine [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/tutorials.html  
3. Айсманн К. Маски и композиция в Photoshop / Кэтрин Айсманн, Шон Дугган, Джеймс Порто ; 

[пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. – Київ : Диалектика : Вильямс, 2013. – 600 с. 
4. Галина Брюханова. Комп'ютерні дизайн-технології: навчальний посібник. - К.: Центр учбової 
літератури, 2021. - 180 с. 

5. Ґ. Емброуз, Н. Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 03 Генерування ідей/ Видавництво 
:ArtHuss, Basic Graphic Design, 2019. - 192 с. 

6. Ґ. Емброуз, Н. Оно-Біллсон. Основи. Графічний дизайн 01 Підхід і мова  - К. : ArtHuss, Basic 
Graphic Design, 2019. - 192 с. 
7. Ґ. Емброуз, Н. Оно-Біллсон. Основи. Графічний дизайн 02 Дизайнерське дослідження. – К.: 

ArtHuss, Basic Graphic Design, 2019. - 192 с. 
8. М. Пічугін, І. Канкін, В. Воротніков. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник. -К.: Центр 

навчальної літератури, 2019. - 346 с. 
9. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009 – 343 с. 
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[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mmi.stu.cn.ua/wp-
content/uploads/2016/09/MatsenkoKompGrafyka.pdf  
10. Мурашко М. В. Проектно-художній інструментарій моушн-дизайну (на прикладі рекламного 

ролика) / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. ХДАДМ 2016 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ksada.org/doc/murashko_diss.pdf  

11. Посібник користувача Adobe Photoshop. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/user-guide.html 
12. Річард Вільямс. Анімація: Посібник з виживання. - К.: ArtHuss, 2019. - 384 с. 

13. Сообщество творческих людей. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://creativo.one/about 

14. Учебник по Photoshop [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://photoshop.demiart.ru/book-CC/topics.html  
15. 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. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf  

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
Графічні редактори Corel Draw 2018, Adobe Photoshop 2021, Clip Studio Paint (ліцензійна 
версія). Графічні редактори GIMP 2.10.22 та Inkscape 1.0.2, пакети 3Dмоделювання Blend er 3.0 

та DAZ Studio 4.15.02, пакет скульптурного моделювання ZBrush Core Mini 2020, пакет з 
текстурування Quixel Mixer 2020.1.6, пакет з анімації Cascadeur, відеоредактор Shotcut 22.01.30 

(free version). CADсистема Autodesk Fusion 360 (студентська версія). CADсистема Solid Works 
(онлайн версія). Комп’ютерні класи: 201-а арх., 203-а арх., ВЦ 10. 
 Лабораторія теле-відео комунікацій, (215 ЦК).  Мультимедійне обладнання. 
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