
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Книжкова графіка» 

Код: ВКП1.4 (Блок 1. Вільна графіка) 

Тип: вибіркова  

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 7 

Кількість кредитів ЄКТС: 6  

Лектор (викладач): Литовко В. 

 

Результати навчання:   

ПРН34.Вміти використовувати програми AdobeIllustrator, MS Visio, PowerPoint у 

роботі над проектами.  

ПРН35.Вміти використовувати базові закономірності графіки при створенні 

ілюстрацій та шрифтів, розробці і оформленні друкованих та електронних книжок. 

 

Дисципліни, на які спирається: Образотворче мистецтво, Основи художньої композиції, 

Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи образотворчого 

мистецтва, Комп’ютерні технології в ОМ, 3D моделювання, Живопис, Кольорознавство, 

Рисунок та пластична анатомія, Скульптура, Декоративне мистецтво, Сучасне мистецтво, 

Історія та теорія графічного мистецтва, Техніки графіки та технологія графічних матеріалів. 

 

Зміст:  

Модуль 1 Книжкова графіка 

Змістовий модуль 1 Історія книги, її структура та види книжкового друку. Книжковий шрифт. 

Формування базових знань з історії, теорії оформлення та ілюстрування книги, уявлення про 

оформлення друкарського багатосторінкового книжкового видання; ознайомлення зі структурою 

книги та її основних складових елементів, познайомити з основними ланками процесу книжкового 

виробництва, вказати найбільш доцільні методичні принципи в системі проектування книги як 

синтезу складових елементів: взаємозв'язки форм, шрифту і ілюстрації. Визначення формату та 

пропорції книги і як це впливає на макет книги.  
Змістовий модуль 2 Композиція ілюстрації. Дитяча книга. 

Комозиція в книжковій графіці. Історія технології друку естампу та можливості його 

застосування у книжковій графіці. Ознайомлення з базовими принципами друкованих технік та їх 

ролі у книжковій графіці. Особливості дитячої книги. 

Змістовий модуль 3 Комп’ютерні технології в книжковому дизайні.  
Програмні продукти для розробки макету книги. Макет книги та її структурні елементи, 

книжковий шрифт, верстка блоків тексту, кореляція основних елементів книги: тексту та ілюстрації 

між собою. Вивчення аналогів та приклади різного оформлення книг. Програмні продукти для 

розробки цифрових ілюстрацій. Основні види цифрових ілюстрацій та способи їх створення. Збірка 

елементів книги у єдиний макет, додрукарська підготовка. 

 

Форми та методи навчання:   

-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Практичні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Конспектування лекцій.  

-  Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 

 


