
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Техніки графіки та технологія графічних 

матеріалів» 
Код: ВКП1.2 

Тип: вибіркова (Блок 1. Вільна графіка) 

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 6, 7 

Кількість кредитів ЄКТС: 10  

Лектор (викладач): Іванов О.М. 

 

Результати навчання:   

ВРН13. Бути здатним використовувати базові теоретичні та практичні закономірності 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва у практичній 

діяльності. Володіти принципами вибору техніки виконання конкретного малюнку та навиками 

лінійно-конструктивного побудування. 

 

Дисципліни, на які спирається: Основи художньої композиції, Історія та теорія 

мистецтва, Творчий практикум, Цифровий практикум, Живопис, Рисунок та пластична анатомія, 

Декоративне мистецтво, Історія та теорія графічного мистецтва. 

 

Зміст:  

Модуль 1 Техніки графіки. 
Змістовий модуль 1.1 Способи друку. Друкована графіка та її композиційні особливості. 

Основні типи друкованих процесів, використовувані в гравюрі. Поняття гравюри. 

Змістовий модуль 1.2 Високий друк - ліногравюра, ксилографія, гравюра на картоні. 

Глибокий та плоский друк. 

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). Технології Глибокого та плоского друку. Загальні відомості про різцеву 

гравюру. Матеріали і інструменти створення. Техніка друку «суха голка». 

Змістовий модуль 1.3 Монотипія. Технічні особливості та художня виразність. 

Загальні відомості про плоский друк. Матеріали і інструменти створення. Техніка друку. 

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. 

 

Модуль 2 Технологія створення графічного твору. 
Змістовий модуль 2.1 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 2.2 Методична послідовність виконання композиції в техніках печатної 

графіки. 

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. 

Змістовий модуль 2.3 Виконання графічних композицій в матеріалі. 

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. 

 

Форми та методи навчання:   

-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Практичні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Конспектування лекцій.  

-  Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 

 


