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1. Мета дисципліни 

Вивчення дисципліни «Техніка графіки і технологія графічних матеріалів» 

дозволяє студентам познайомитися з історико-культурними процесами, що 

знайшли відображення в творах художників-графіків, працювали в різних 

техніках. Дана дисципліна дає практичний досвід роботи в різних техніках 

графіки, готує студентів до виконання різних завдань графічного дизайну від 

станкової графіки до книжкової ілюстрації. 

Метою дисципліни є дати розгорнуте уявлення про розмаїття виразних 

засобів графіки, про історично сформовані стильові напрямки графіки, про 

можливості практичного застосування різних технік графіки в творах сучасного 

графічного дизайну. 

Завданнями дисципліни є сформувати уявлення про еволюцію графічних 

технік, про історично сформованих стилях графіки, розвинуті навички аналізу 

виразних якостей графічних робіт, дати студентам базові знання основних 

матеріалів графіки, сформувати уявлення про особливості образних рішень в 

залежності від застосовуваних технік графіки, навчити студентів свідомо обирати 

стилістику і техніку графіки при виконанні проектних завдань графічного 

дизайну. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення дисципліни безпосередньо спирається на: Теоретичні та 

методичні основи образотворчого мистецтва, Історію світової художньої 

культури, Образотворче мистецтво, Рисунок та пластичну анатомію, Живопис, 

Кольорознавство, Основи художньої композиції, Декоративно-прикладне 

мистецтво, Історію та теорію графічного мистецтва. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ВПРН 39. 

Володіти 

принципами 

вибору техніки 

виконання 

конкретного 

малюнку та 

навиками лінійно-

конструктивного 

побудування. 

Бесіда, 

інструктаж; 

ілюстрація, 

демонстрація. 

Практичні 

роботи, 

графічні 

роботи, аналіз. 

Дискусія. 

Метод усного 

опитування, 

програмований 

контроль. 

 

 

Усне 

опитування.  

Поточний 

(модульний) 

графічний 

контроль – 

рисунки, 

виконані в ході 

практичних 

занять та 

самостійної 

роботи. 

Підсумковий 

контроль –диф. 

залік у формі 

ПРН 39.1 Знати 

історичний розвиток 

мистецтва друкованої 

графіки, становлення 

мистецтва естампу;  

ПРН 39.2 

Використовувати 

теоретичні основи 

рисунку і композиції в 

графічному мистецтві; 

ПРН 39.3 Розуміти 

правила і прийоми, 

виразні художні засоби 

різних графічних технік;  

ПРН 39.4 Вміти 
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 перегляду 

графічних робіт. 

 

 

складати композиції і 

виконувати їх в різних 

графічних техніках, 

манерах; ПРН32.5 

Вирішувати творчі 

завдання створення 

художнього образу; 

ПРН 39.6 Володіти 

технологією 

виготовлення 

друкованої форми; 

ПРН 39.7 Застосовувати 

техніку друку з однієї, 

двох і декількох дошок; 

ПРН 39.8 

Усвідомлювати і 

застосовувати виразні 

можливості 

графічних матеріалів. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

 

Змістовий модуль 1.1 Графіка як вид образотворчого мистецтва, види 

графіки. Друкована графіка та її композиційні особливості. 

Тиражна графіка і розвиток друку. Основні типи друкованих процесів, 

використовувані в гравюрі. Поняття гравюри. Передумови виникнення гравюри. 

ремесла, що забезпечили розвиток графіки (різьблення, ювелірне справа, 

гравіювання). Винахід і поширення паперу. 

 

Змістовий модуль 1.2 Способи друку. Високий друк - ліногравюра, 

ксилографія, гравюра на картоні 
Загальні відомості про ксилографію, тиражність багатофункціональних 

політипажів. Функції оригінальної і репродукційної ксилографії. ксилографія як 

художньо-технічний прийом ілюстрування книг, створення екслібрисів та іншої 

друкованої графіки. загальні відомості про обрізні гравюри. Матеріали і 

інструменти створення ліногравюри: натуральний або синтетичний лінолеум 

(пластик ПВХ). 

 

Змістовий модуль 1.3 Глибокий та плоский друк 

 Загальні відомості про Глибокий та плоский друк. Технології Глибокого та 

плоского друку. Загальні відомості про різцеву гравюру. Матеріали і інструменти 

створення. Техніка друку «суха голка». 
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Модуль 2.  

 

Змістовий модуль 2.4 Монотипія. Технічні особливості та художня виразність 

Прийоми і можливості монотипії для вирішення ілюстративних і 

декоративних завдань. Історія народної графіки. Виразність і декоративність 

прийомів. Розробка ескізів композицій з урахуванням образотворчих можливостей 

техніки «монотипія». Друк пробних відбитків, коригування друкованої форми. 

Тиражний друк з наступним оформленням готових відбитків в паспорту. 

 

Змістовий модуль 2.5 Розробка ескізів композиції для виконання в одній з 

технік друкованої графіки. Підготовка друкованої форми, матеріалів та 

інструментів 

Методика виконання ескізів до графічного твору. Взаємозв'язок стилістики 

ескізу і техніки виконання графічного твору. Композиція, її особливості та засоби. 

Стилізація в твори друкованої графіки. Зображально-виражальні засобів графіки, 

принцип вибору для створення твору в техніці друкованої графіки. 

 

Змістовий модуль 2.6 Методична послідовність виконання композиції в 

техніках печатної графіки. Виконання графічних композицій в матеріалі 

Графічна композиція, її особливості та засоби, стилізація в твори друкованої 

графіки. Послідовність підготовки друкарської форми в техніці високого друку. 

Перенесення ескізу на матеріал друкарської форми в залежності від технології 

виконання графічного твору. Технічні прийоми вирізування зображення. Робота з 

інструментами і техніка безпеки при виконанні робіт.  

Практичні способи виконання творчих робот, виразні можливості техніки, 

матеріали та інструменти необхідні для виконання роботи. Виконання робот в 

техніці високого друку. Підготовка обладнання та матеріалів. Робота з офортним 

верстатом, варіативність друку. Методика вибору матеріалів для друку. 

Коригування та виправлення роботи. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 120  51  69 

Змістовий модуль 1.1 45  18  27 

Змістовий модуль 1.2 30  18  12 

Змістовий модуль 1.3 30  15  15 

Підсумковий контроль   15    15 

Модуль 2 (7 семестр) 120  45  75 

Змістовий модуль 2.4 30  15  15 

Змістовий модуль 2.5 30  15  15 

Змістовий модуль 2.6 45  15  30 

Підсумковий контроль 15    15 
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6. Теми лекцій  

Не передбачено 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

 Модуль1. 51 

Змістовий модуль 1.1 Види графіки. 

Друкована графіка та її композиційні особливостіі 

1.1.1 Естамп. 

Види естампу. 

Способи друку.  

Знайомство з видами друкованої графіки. 

Високий та глибокий друк. Матеріали і 

інструменти. Друкована графіка, її 

композиційні особливості. Естамп. Види 

естампу. Способи друку. Розпізнавання 

відбитків за способами друку. 

9 

1.1.2 Розробка 

ескізів. Робота 

м'якими 

матеріалами. 

Розробка ескізів композиції для виконання в 

одній з технік друкованої графіки (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Робота м'якими 

матеріалами. 

9 

Змістовий модуль 1.2 Способи друку. Високий друк ‒ ліногравюра, 

ксилографія, гравюра на картоні 

1.2.1 Гравюра на 

картоні, розробка 

ескізів. 

монопринт. 

Створення ескізів композицій стосовно до 

техніки друку «гравюра на картоні», 

монопринт. 

9 

1.2.2 Гравюра на 

лінолеумі 

(лінорит). 

Розробка ескізів 

Створення ескізів композицій стосовно до 

техніки друку «гравюра на лінолеумі» 

(лінорит). 

9 

Змістовий модуль 1.3 Глибокий та плоский друк 

1.3.1 Технології 

глибокого та 

плоского друку. 

Технології глибокого та плоского друку. 

Загальні відомості про різцеву гравюру. 

Матеріали і інструменти створення. Техніка 

друку «суха голка»  

6 

1.3.2 Техніка 

«суха голка», 

розробка ескізів 

Створення ескізів композицій стосовно до 

техніки друку «суха голка». 

9 

Модуль 2 45 

Змістовий модуль 2.4 Монотипія. Технічні особливості та художня 

виразність 

2.4.1. Монотипія, 

створення ескізу. 

Розкриття теми (на прикладах відомих 

художників). Створення ескізу композиції 

стосовно до техніки «монотипія». (Пейзаж, 

натюрморт, типаж). 

5 

2.4.2 Монотипія, Обговорення ескізу з викладачем, 5 
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вибір матеріалу. коригування відповідно до технікою 

«монотипія». Вибір матеріалу. 

2.4.3 Монотипія, 

друк. 

Друк невеликого тиражу. Сушка і оформлення 

готових відбитків, оформлення. 

5 

Змістовий модуль 2.5 Розробка ескізів композиції для виконання в одній з 

технік друкованої графіки. Підготовка друкованої форми, матеріалів та 

інструментів 

2.5.1 Гравюра на 

картоні, 

ескізування. 

Виконання ескізу, вибір матеріалу, підготовка 

дошки в техніці «гравюра на картоні». Тема за 

вибором студента. 

5 

2.5.2 Техніка 

«суха голка», 

ескізування. 

Виконання ескізу, підготовка пластини до 

роботи в техніці «суха голка». 

5 

2.5.3 Гравюра 

лінолеумі, 

ескізування. 

Розробка ескізу, підготовка форми в техніці 

«гравюра лінолеумі» (лінорит). 

5 

Змістовий модуль 2.6 Методична послідовність виконання композиції в 

техніках печатної графіки. Виконання графічних композицій в матеріалі 

2.6.1 Гравюра на 

картоні, робота в 

матеріалі. 

Підготовка та друк пробних відбитків в 

техніці «гравюра на картоні». Сушка готових 

відбитків, оформлення в паспорту. 

5 

2.6.2 Техніка 

«суха голка». 

Друк і 

оформлення. 

Підготовка та друк пробних відбитків в 

матеріалі. Коригування друкованих форм в 

техніці «суха голка». Сушка готових 

відбитків, оформлення в паспорту.  

5 

2.6.3 Гравюра 

лінолеумі. Друк і 

оформлення. 

Підготовка та друк в матеріалі «гравюра на 

лінолеумі». Оформлення робіт.  

5 

Разом  96 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

- Усне опитування. 

- Поточний (модульний) графічний контроль (перегляд графічних робіт). 

- Підсумковий контроль –диф. залік у формі перегляду графічних робіт. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 
практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 100    

Змістовий модуль 1.1 20 7  13 
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Змістовий модуль 1.2 25 10  15 

Змістовий модуль 1.3 25 12  13 

Підсумковий контроль 30    

МОДУЛЬ 2 (7 семестр) 100 

Змістовий модуль 2.4 2 7  13 

Змістовий модуль 2.5 25 10  15 

Змістовий модуль 2.6 25 12  13 

Підсумковий контроль 30    

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

Розп

оділ 

балів 

Модуль 1 (6 семестр)  

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання № 1. Знайомство з видами друкованої графіки. 

Високий та глибокий друк. Матеріали і інструменти. Друкована графіка 

і її композиційні особливості. Естамп. Види естампу. Способи друку. 

Розпізнавання відбитків по способам друку (опитування). 

3 

Практичне завдання № 2. Розробка ескізів композиції для виконання в 

одній з технік друкованої графіки (пейзаж, натюрморт, портрет). Робота 

м'якими матеріалами (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 1. Пошук аналітичного та 

ілюстративного матеріалу, стилістичні вишукування, ескізування 

(перегляд). 

7 

Завдання до самостійної роботи № 2. Збір ілюстративного матеріалу. 

Ескізи. Аналітика (перегляд). 

6 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання № 3. Створення ескізів композицій стосовно до 

техніки друку «гравюра на картоні», монопрінт (перегляд). 

3 

Практичне завдання № 4. Створення ескізів композицій стосовно до 

техніки друку «суха голка» (перегляд). 

3 

Практичне завдання № 5. Створення ескізів композицій стосовно до 

техніки друку «гравюра на лінолеумі» (лінорит) (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 3. Збір ілюстративного матеріалу до 

техніки друку «гравюра на картоні», монопринт. Ескізи. Аналітика 

(перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 4. Збір ілюстративного матеріалу до 

техніки друку «суха голка». Ескізи. Аналітика (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 5. Збір ілюстративного матеріалу до 

техніки друку «гравюра на лінолеумі» Ескізи. Аналітика (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 1.3 25 

Практичне завдання № 6. Розкриття теми (на прикладах відомих 

художників). Створення ескізу композиції стосовно до техніки 

4 
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«монотипія». (Пейзаж, натюрморт, типаж) (перегляд). 

Практичне завдання №7. Обговорення ескізу з викладачем, коригування 

відповідно до технікою «монотипія». Вибір матеріалу (перегляд). 

4 

Практичне завдання № 8. Друк невеликого тиражу. Сушка і оформлення 

готових відбитків, оформлення (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 6. Продовження роботи над твором 

друкованої графіки стосовно до техніки «монотипія» (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи №7. Підготовка друкованих форм 

(перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 8. Підготовка друкованих форм, 

друк» (перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диф. залік у формі графічного контролю 

(перегляду графічних робіт) 

30 

 ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 100 

Модуль 2 (7 семестр) 

Змістовий модуль 2.4 20 

Практичне завдання № 9. Виконання ескізу, вибір матеріалу, підготовка 

дошки в техніці «гравюра на картоні». Тема за вибором студента 

(перегляд). 

2 

Практичне завдання № 10. Виконання ескізу, підготовка пластини до 

роботи в техніці «суха голка» (перегляд). 

2 

Практичне завдання № 11. Розробка ескізу, підготовка форми в техніці 

«гравюра лінолеумі» (лінорит) (перегляд). 

3 

Завдання до самостійної роботи № 9. Збір ілюстративного матеріалу до 

техніки друку «гравюра на картоні». Ескізи. Аналітика (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 10. Збір ілюстративного матеріалу до 

техніки друку «суха гілка». Ескізи. Аналітика (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 11. Збір ілюстративного матеріалу до 

техніки друку «гравюра на лінолеумі». Ескізи. Аналітика (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 2.5 25 

Практичне завдання № 12. Підготовка та перенесення ескізу на 

друковану форму в техніці «гравюра на картоні». Сушка готових 

відбитків, оформлення в паспорту (перегляд). 

3 

Практичне завдання № 13. Підготовка та перенесення ескізу на 

друковану форму в техніці «суха голка». Гравірування друкованих форм 

(перегляд). 

3 

Практичне завдання № 14. Підготовка та перенесення ескізу на 

друковану форму в техніці «гравюра на лінолеумі». Гравірування 

друкованих форм (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 12. Підготовка друкованих форм, 

друк в техніці «гравюра на картоні» (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 13. Підготовка друкованих форм, 

друк в техніці «суха гілка (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 14. Підготовка друкованих форм, 5 
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друк в техніці «гравюра на картоні (перегляд). 

Змістовий модуль 2.6 25 

Практичне завдання № 15. Друк пробних відбитків в матеріалі. 

Коригування друкованих форм в техніці «суха голка». Сушка готових 

відбитків, оформлення в паспорту (перегляд). 

4 

Практичне завдання № 16. Друк в матеріалі пробних відбитків в техніці 

«гравюра на лінолеумі». Оформлення робіт (перегляд). 

4 

Практичне завдання № 17. Оформлення та підготовка готових відбитків 

до демонстрації для обговорення та перегляду з дисципліни (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 15. Підготовка друкованих форм, 

відбитки творчих робіт в техніці «суха голка» (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 16. Підготовка друкованих форм, 

відбитки творчих робіт в техніці «гравюра на лінолеумі» (перегляд). 

4 

Завдання до самостійної роботи № 17. Підготовка друкованих форм та 

оформлення» (перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диф. залік у формі графічного контролю 

(перегляду графічних робіт) 
30 

 ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

диференційованого 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 

Лекційні та наочні матеріали, презентації за курсом 

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

usp=sharing  

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Рисунок та техніка акварелі» для студентів 3-4курсу першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Укл. 

https://drive.google.com/drive/folders/1wyqVMXuF4ngKkKILpZegR6BnmMhA3upE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wyqVMXuF4ngKkKILpZegR6BnmMhA3upE?usp=sharing
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Іванов О.М.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : 

ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2020. 24 с.  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Борщ Е. В. Сотворение одного искусства: французская книжная гравюра XVIII 

века: монография / Е. В. Борщ. Екатеринбург: Архитектон, 2013. 250 с. 

https://www.twirpx.com/file/2049601/  

2.  В’юник А. Українська графіка ХІ ‒ початку ХХ ст. К. Мистецтво, 2008. 328 с., 

С. 119-185. http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/ukrayinska-

grafika-xi-pochatku-xx-st-albom-avtor-uporyadnik-andriy-vyunik/  

3. Зорин Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам. СПб.: 

Издательство «Лань», «Планета музыки», 2017. 100 с. 

https://ua1lib.org/book/2917871/884763?id=2917871&secret=884763  

4. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти / М. А. 

Кириченко, І. М. Кириченко. К.: Вища школа, 2002. 192 с. 

http://uartlib.org/poza-mystetstvom/m-a-kyrychenko-osnovy-obrazotvorchoyi-

gramoty/  

5. Тимошевський В. І. Естамп. Харків: Основа, 2011. С. 32-56. 

6. Хулиан Фернандо, Альбаррасин Хесус. Рисунок для индустриальных 

дизайнеров / Фернандо Хулиан, Хесус Альбаррасин. М.: Арт-Родник, 2007.       

194 с. https://www.studmed.ru/hulian-fernando-albarrasin-hesus-risunok-dlya-

industrialnyh-dizaynerov_38f07dc927c.html  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Обладнання: мольберти, столи та стільці за кількістю учнів, друкарський 

верстат. 

Наочно-демонстраційне забезпечення: плакати, фонд робіт студентів, 

ілюстрації. 

Демонстраційні: демонстраційні моделі натюрмортного фонду. 

Для матеріально-технічного забезпечення дисципліни використовуються 

спеціалізовані аудиторії № 307,308 архітектурного корпус університету. 
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