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Художньо-прикладна графіка 
Тип дисципліни:  
вибіркова (за вибором спеціальності). 
Семестр:  
п’ятий, шостий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: 
лекції – 16, практичні заняття – 128; самостійна робота – 126. 
Лектор: 
кандидат мистецтвознавства, доцент Сидор Михайло Богданович 
Результати навчання: 
Знати: 

 специфіку творення художньо-образного змісту сучасної продукції художньо-
прикладної графіки; 

 сучасні напрями художньо-прикладного графічного мистецтва; 
 різні види художньо-прикладної графіки, їх виражальні особливості та образну 

структуру; 
 особливості сприймання творів графічного мистецтва; 
 методику аналізу різних видів графіки; 
 сутність та етапи роботи художника-графіка; 
 техніки та технологічні особливості виконання художньо-практичних робіт у 

різних видах графічного мистецтва;  
Вміти: 
 користуватись набутими знаннями у процесі ведення композиційних пошуків робіт 

художньо-творчого змісту; 
 відображувати в графічному зображенні його змістову та художньо-образну 

структуру; 
 застосовувати стилізацію та декоративне вирішення форм у розробці композицій 

відповідних графічних зображень. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція 
 Педагогічний малюнок 
 Рисунок  
 Живопис з пленером  
 Методика викладання образотворчого мистецтва 

Зміст навчальної дисципліни:  
Художньо-образний зміст сучасної продукції художньо-прикладної графіки. 

Сприймання та аналіз творів сучасного графічного мистецтва. Художньо-прикладна 
графіка як сфера виробничої, творчої та навчальної діяльності людини. Творчий процес у 
роботі художника-графіка. Функціональний аспект та художньо-естетична сутність творів 
художньо-прикладної графіки. Формат художньо-графічних творів і його роль у 
формуванні виразності зображуваного. Гравюра як художньо-образна основа формування 
змісту творів графічного мистецтва. 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Антонович Є. А. Художні техніки в школі / Є. А. Антонович, В. І. Проців,  
С. П. Свид. – К. : ІЗМН МО України,1997. – 310 с. 

2. Бірюков М. Ю. Техніка графіки: методичний посібник для вчителів і керівників гуртків 
образотворчого мистецтва та викладачів і студентів мистецьких спеціальностей / М. Ю. Бірюков. – 
Луганськ : СПД Рєзніков В., 2008. – 88 с. 



3. Михайленко В. Є. Основи композиції / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – К. : Каравела, 2004. – 304 с. 
4. Резніченко М. І. Художня графіка / М. І. Резніченко, Я. М. Твердохлібова. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2011. – 272 с. 
5. Хмельовський О. Графіка й основи графічного мистецтва : навчальний посібник / О. Хмельовський, 

С. Костукевич. – Луцьк: Луцький держ. технічний   ун-т, 2003. – 160 с. 
6. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення / М. Яремків. – Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2007. – 112 с. 
Допоміжна: 

7. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К. : Вища 
школа, 2002. – 190 с.: іл. 

8. Мельник   І. Художньо-естетичні аспекти ужиткової графіки у мистецтвознавчому  аналізі  ХХ ст. / І. 
Мельник  // Вісник  ХДАДМ,  2002. – № 10. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання 

індивідуальних робіт. 
 підсумковий контроль: залік у п’ятому та шостому семестрах.  
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 
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