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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Комп'ютерні технології» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Олендарьова Вікторія Вікторівна (викл.) 

e-mail:   vikaolendaryova@gmail.com 

консультації:  Четвер 9.00 – 16.20 

    

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (1-КТ), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_презентація), розширення 

файлів: pdf, jepg, ai. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

09.04 – 2 група 

09.04 – 1 група 

Початок роботи над макетом листівки до свята. Завдання виконується 

засобами векторної графіки із застосуванням кольорових модифікацій. 

Розмір листивки А-4, кольори СМУК. 

Кількість балів за 1 завдання – 15 балів 

16.04 – 2 група 

16.04 – 1 група 

Продовження роботи над листівкою. Масштабування та деформація. 

Використання знань з 1 модулю роботи з програмою Adobe Illustrator. 

Кількість балів за 1 завдання – 15 балів 

23.04 – 2 група 

23.04 – 1 група 

Компонування у площині, текстурне та кольорове заповнення 

Кількість балів за 1 завдання – 15 балів 

 

 

 

Список рекомендованої літератури: 

 

1. Браилов А.Ю. Компьютерная инженерная графика: преобразование двумерных и трехмерных 



изображений /А.Ю. Браилов. — К.: Каравелла, 2007. — 

176 с. – рос. 

2.  Григорьева И. В. Компьютерная графика / И.В. Григорьева. – М.: Прометей, 2012. – 298 с. 

3. Даниленко В.Я. Основи дизайну: підручник / В.Я. Даниленко. — Х.: ХДАДМ, 2003. — 320 с.: 664 

іл. — укр.. 

4. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: підручник для 

студентів ВНЗ / В.Є. Михайленко. — К.: Каравелла, 2004. — 344 с. 

5. Мишенев А.И. Первые шаги в Creative Suite 4. / А.И. Мишенев. – К.: ДМК, 2009. – 256 с. 

Додаткова література: 

6. Кириленко А. Самоучитель компьютерной верстки / А. Кириленко.— 

К.: Киев, 2000. — 66 с. 

7. Коцюбинский А. О. Рисунки на компьютере / А. О. Коцюбинский. — 

М.: Триумф, 2001. —105 с. 

8. Мак-Клеланд Д. Adobe Illustrator 10. Полное руководство / Д. Мак-Клеланд. — 

К.: Киев, 2002. —223 с. 

9. Толивер-Нигро Х. Технология печати / Х. Толивер-Нигро. — 

М.: Принт, 2004. —144 с. 

10. Христенко В. Є. Техніки авторського друку. Офорт, літографія, дереворит та лінорит, 

шовкотрафаретний друк: навчальний посібник / В. Є.Христенко. — 

Х.: Колорит, 2004. — 83 с. : илл. 

11. Целуйко Ф. В. Основи поліграфічного друку: Методичні рекомендації з дисципліни «Основи до 

друкарської підготовки» для студентів 3 курсу спеціальності 6.020.207 «Дизайн» спеціалізації 

«Графічний дизайн» / Ф. В. Целуйко – Х.: ХДАДМ, 2010. – 36 с. 

 

вик.          Олендарьова В.В.   
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Основи композиції та проектної графіки» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Квітка Ольга Леонідівна (к.м., доц.) 

e-mail:   okvitka@gmail.com 

    

Комунікація з викладачем: 

Заняття проводяться у телеграм каналі у режимі 24/7 та у форматі прямого онлайн спілкування на 

сервері Discort відповідно розкладу. 

 

Проектна графіка. Робота з обраним образом з метою наочного представлення візуальної інформації. 

Вправи на вивчення графічних технік, їх можливостей та властивостей. 

6.03. Графічна техніка - акварель. 10 вправ, формат А5. Підсумкове самостійне завдання: створення 

графічної композиції на основі вправ, формат А4. 

13.03. Графічна техніка - відбиток. 10 вправ, формат А5. Підсумкове самостійне завдання: створення 

графічної композиції на основі вправ, формат А4. 

20.03. Графічна техніка - колаж. 10 вправ, формат А5. Підсумкове самостійне завдання: створення 

графічної композиції на основі вправ, формат А4. 

Основи композиції. Завершення завдання першого модулю - Вивчення композиційних відношень 

контрасту та нюансу. Посилення та послаблення композиційних відношень контрасту та нюансу 

засобами фактури та кольору. 

8.03. Створення графічної ритмічної композиції засобами градацій сірого тону. Тип ритму – по колу.  5 

вправ, відповідно до різних характерів побудови ритмічних композицій – метр, збільшення, 

прискорення, перетворення, накладення. 

mailto:okvitka@gmail.com


15.03. Створення графічної ритмічної композиції засобами кольору. Тип ритму – матриця.  5 вправ, 

відповідно до різних характерів побудови ритмічних композицій – метр, збільшення, прискорення, 

перетворення, накладення. 

22.04.  Створення графічної ритмічної композиції засобами кольору та різноманітних фактур. Тип ритму 

– хаос.  5 вправ, відповідно до різних характерів побудови ритмічних композицій – метр, збільшення, 

прискорення, перетворення, накладення. 

 

Доцент кафедри ГД                                                    Квітка О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Факультет 

Кафедра 

Галузь знань 

Спеціальність 

Рівень вищої освіти 

Рік навчання 

Дизайн 

Графічний дизайн 

02 Культура і мистецтво 

022 Дизайн 

Перший (бакалаврський) 

1 

 

 

Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Основи композиції та проектної графіки» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Закалюжна Людмила Валеріївна (викл.) 

e-mail:   zakalugna@gmail.com 

 

ТЕМА 2 

Вивчення графічних технік. Сполучення шрифту і зображення в композиції 

Завдання 1 

Серія графічних робіт 

Серія складається з 9 аркушів формату А4, орієнтація вертикальна. У кожній роботі має бути обраний 

для попередніх завдань об’єкт, у кожній роботі він має бути по-різному представлений: за композицією 

та за технікою виконання. Кожен аркуш повинен відрізнятися від інших, та при цьому всі вони повинні 

«збиратися» в єдину, цілісну єкспозицію. Роботи можуть порушувати соціальні або ж екологічні теми, 

можуть нагадувати плакат за манерою подачі, втім, окрім обраного об’єкта, не можна використовувати 

надто активні другорядні зображення. У якості графічних технік можуть бути: гуаш, акварель, олівці, 

туш, колаж, комп’ютерну графіку, техніку сухого пензля, перо, маркери, тощо. Хоча б один з аркушів 

повинен бути виконаний у змішаній, авторській техніці. За кольоровою гамою серія повинна бути 

аналогічною завданням 1 модулю. 

Один аркуш обов’язково повинен містити шрифтовий напис, який би відповідав обраній тематиці. 

Шрифт має бути рукописним, одним з вивчених у циклі дисципліни «шрифт» на 1 курсі. Композиційно, 

пластично напис має бути пов’язаним із зображенням. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Основи формоутворення» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Закалюжна Людмила Валеріївна (викл.) 

e-mail:   zakalugna@gmail.com 

 

ТЕМА 1 

Вираження функції збереження 

Завдання 1 

Підставка для круглих та нестійких предметів. Груповий (від 2 до 7 одиниць) та одиночний макет. 

Основна задача – створити продуману, цікаву з точки зору дизайну форму, яка б закріпляла нестійкий 

предмет на горизонтальній  поверхні. В якості об’єкту можуть виступати: м’ячики, крупні бусини, 

лампочки, яйця, писанки, тощо. Розмір підставки повинен співвідноситись з розміром об’єкту. 

Матеріал: папір, картон, пластик, оргскло, проволока, дерево, резина, гіпс, тощо. 

Завдання 2 

Корекс для цукерок (груповий, від 4 шт.) та корекс для кексів і куличей (одиничний). Задача – створити 

підставку з ложе-елементами для цукерок шляхом згибів, розрізів, склеювань аркушу паперу або 

картону. Для кексу або кулича корекс має бути зробленим без використання клею, з можливим 

використанням замків. Для групового корексу потрібно створити піддон, – нижню частину упаковки.  

Матеріал: папір, картон. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Робота у графічних матеріалах» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:     Христенко Владислав Євгенович (доц. ХДАДМ) 

e-mail:     khristenko19041963@gmail.com 

Ескізи і питання за телефоном  ( Viber) 050-400-31-44    

Комунікація з викладачем: 

Завдання видані всім вчасно, ще до 13.3.2020. Зразки виконання записні на електронні носії старостами 

груп. Підручник та методичні вказівки існують в електронному вигляді (PDF-формат) роздані 

старостам.  

1 курс ГД. Шовкотрафаретний друк. Кольорова шовкографія. 

 

 

 Термін надання інформації 

викладачу 

Зміст віддаленої роботи над учбовими завданнями 

згідно програми  

 

 1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Термін 

розгляду 

надісланих  н 

електронну 

пошту 

матеріалів, 

надання 

методичних 

порад 

рекомендацій 

18.3 19.3 20.3 18.3 19.4 Розробка основного ескізу. Композиційні та стилістичні 

пошуки. Фото, файли і скани надсилаютьс на адресу 

khristenko19041963@gmail.com 

 

25.3 26.3 27.3 25.3 26.3 Розробка основного ескізу. Композиційні та стилістичні 

пошуки. 

 

1.4 2.4 3.4 1.4 1.4 Розробка основного ескізу. Доробка і виконання 

оригіналу ескізу. 

 

8.4 9.4 10.4 8 9.4 Розробка основного ескізу. Доробка і виконання 

оригіналу ескізу. 

 

15.4 16.4 17.4 15.4 16.4 Сканування оригіналів. Обробка файлів відносно вимог 

шовкотрафаретного друку. 

 

 22.4 23.4 24.4 22.4 23.4 Сканування оригіналів. Обробка файлів відносно вимог 

шовкотрафаретного друку. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Шрифт» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Шашкова Віра Юріївна (викл.) 

e-mail:   ksada.vera@gmail.com   

 

Тема 1: «Англє / Сopperplate»  – алфавіт кирилиці та латиниці. 

Матеріали: олівець 4B, прописи із зразками букв, гострокінцеве перо, папір, туш, акварель або гуаш. 

1. Письмо гострокінцевим пером. Вправи. Літери заголовні, рядкові. 

2. Ескізи композиційних рішень для наступних завдань: 

- лист другу (кирилиця), А4 формат, можливо додавання графіки.  

- весільна листівка (латиниця), формат та конструктивне рішення на вибір 

- автопортрет (каліграфічне рішення), А6 формат, запропонувати 2 варіанти 

3. Збір матеріалу, аналіз та підготовка міні-презентації за темою «Біографія та творчий шлях каліграфа / 

типографа / шрифтового дизайнера». Мінімум 15 слайдів, робити акцент на збір візуального матеріалу 

та аналіз творчих робіт: pdf-файл. Перелік можливих фамілій за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1rZjS39MBWcKcgLBhReaSofXFs6PLvRBL/view?usp=sharing 

 

Необхідні матеріали та приклади для роботи за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/14es50IUM3KrpzXBp3OCXZJbFyPODjWdk?usp=sharing 

 

Тема 2: Український скоропис. 

1. Скоропис. Вправи. Літери заглавні, рядкові та їх варіації. 

2. Ескізи композиційних рішень для наступних завдань: 

- алфавіт, А4 формат, можливе додавання орнаментів з укр. мистецтва 

- монограми, формат 70х70 см, 5-7 варіантів 

- творче завдання, каліграфія скорописом для IV Міжнародного студентського конкурсу зі шрифту і 

каліграфії Pangram. 

Тема «Історія писемності. Події, дати, особистості»  

 

 

Необхідні матеріали та приклади для роботи за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RlRbcnDXx5cp4PVTZM7tG46_0WTABFnz?usp=sharing 

 

 

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Богдеско И. Т. Каллиграфия. – СПб.: Агат, 2005. 

2. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. Альбом. – М.: Книгиа, 1990. 

3. Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной 

mailto:ksada.vera@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1rZjS39MBWcKcgLBhReaSofXFs6PLvRBL/view?usp=sharing
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Руси ХII-XV веков. – М.: Искусство, 1980. 

4. Гордон Ю. Книга про букві от Аа доЯя. – М.: Студия А.Лебедева, 2006. 

5. Дербилова Е. Дар шрифта. – Х.: Консум, 2003. 

6. Дюрер А. О шрифте: Пер. с нем. – М.: Книга, 1981. 

7. Иваненко Т.А. Письмо как особій вид шрифтового искусство // Традиції та новації у 

вищій архітектурно-художній освіті: 

Зб. ст. – Харків: ХДАДМ, №3–4/2003 – № 1–2/2004. – С. 116 – 118. 

8. Ильина Т.В. Декоративное оформление древнерусских кни. Новгород и Псков. ХII – 

ХV вв. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 

9. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. – М.: Наука, 1965. 

10. Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках. – М.: Искусство, 1947. 

11. Капр А. Эстетика искусства штрифта.: Пер. с нем. - М.. : Книга, 1979 

12. Мітченко В. Естетика українського рукописного шрифту. - К.: Грамота, 2007. 

13. Проненко Л. И. Каллиграфия для всех. М. - : Книга, 1990 

14. Рiзник М.Г. Письмо і шрифт. - К.. Вища школа., 1978. 

15. Таранов Н.Н. Рукописный шрифт.. - Львов: Высшая школа, 1986 

16. Тоотс В.К. Триста шрифтов. – Рига, 1996. 

17. Тоотс В.К. Современный шрифт. – Рига, 1996. 

18. Тоотс В.К. Триста шрифтов. – Рига. 1996. 

19. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлени. – М.: Книги, 

1980. 

20. Kapr A. Schriftkunst. – Drezden, 1971. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ» для 2 курсу 

 з 6.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   ст.викл.Ісмайлова Марія Сергіївна ( канд.мист) 

e-mail:   0660563323mariya@gmail.com 

консультації:  Вівторок 13.00 – 16.20 

   П’ятниця 10.00 – 12.20 

   

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи та передача робiт через Telegramm та 

Facebook: підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_назва завдання), розширення файлів: pdf, 

jреg. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

6 – 12 квітня ІІ модуль. Завдання 1.  

Підготовка рабіт для міжнародного конкурсу бієнналє «Золотая пчела 14». 

1. Створення плакатів для  акції, присвяченій ювілею 100 років 

БАУХАУЗ «BAUHAUS 1OO / VKHUTEMAS 1OO». 

2. Створення  плакату на вільну тему, участь у номінації «Без границ»  

 (Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного 

рішення, технічних засобів виконання роботи) 

Формат: 21 х 30 (см) 

програма: Adobe Illustrator 

 

6 – 19 квітня Завдання 2.  

Підготовка робіт для міжнародного конкурсу «Pangram». Сторення 

композиції з авторськими гарнітурами, які розроблялися на дисциплині 

«Шрифт».Створення презентаційних плакатів для трьох шрифтів: 

mailto:0660563323mariya@gmail.com


Декоративний алфавіт. Композиція вільна, але зі збереженням порядку 

розташування букв алфавіту. Кольорова гама на вибір учасника. 

Формат вертикальний, А3. 

Акцидентний шрифт. Обов’язково представити назву шрифту, алфавіт, 

цифри, базові знаки пунктуації. Можливі окремі слова, речення. Техніка 

виконання — графічні програми. Презентація в межах конкурсної 

тематики, композиція вільна на одному аркуші. Формат вертикальний, А3. 

Текстовий шрифт. Презентація шрифту на двох аркушах. Більшу частину 

першого аркуша має займати Regular у великому кеглі та в повному 

обсязі, фон білий. Додаткові накреслення можна показати в меншому 

розмірі. Неодмінно представити фрагмент тексту (тільки Regular 9, 10 та 

12 pt). Композиція та кольорова гама другого аркуша вільна, але в межах 

конкурсної тематики. Формат обох аркушів вертикальний, розмір 600×900 

мм, розширення pdf. 

20 – 24 квітня Пошук концептуального графічного рішення для дитячого конкурсу 

«VIVAT ACADEMIA» 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1.  Араухо, И. Архитектурная композиция / И. Араухо. – М.: Высшая школа,1982.– 208с. 

2.  Бойчук А. В., Даниленко В. Я. Харьковская школа дизайна (Методические материалы. Дизайн-

образование) / А.В. Бойчук, В.Я. Даниленко – М. : ВНИИТЭ, 1990. 

3.  Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник / В. Я. Даниленко. – ХДАДМ, 2004. 

4.  Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. – К. : Bios Design Books, 2009. 

– 416 c.  

5.  Лесняк В. И. Акцидентний шрифт: 75 оригинальных шрифтов / В. И. Лесняк. – Х. : Колорит, 2004.– 

140 с. 

6.  Лингвистический энциклопедический словарь под ред. Ярцевой В. Н. / ред. В.Н. Ярцева – М.: 

Советская энциклопедия, 1990. – 682с. 

7.  Розенсон, И. А. Основы теории дизайна  / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2008. – 219 с. 

8.  Лесняк В. И. Модернистские і постмодернистские шрифты: 44 оригинальных шрифта / В. И. Лесняк. 

– Х. : Колорит, 2006. – 148 с. 

Допоміжна 

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: Пер. с нем. / Р. Арнхейм. – Благовещенск: Благовещ. 

гуманитар. колледж, 2000. – 392 с. 

2. Божко, Ю. Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования / Ю. Г. Божко. – К.: Вища школа, 1991. 

– 245 с. 

3. Глазычев В. О дизайне / В. Глазычев. – М. : Искусство, 1970.– 192 с. 



4. Иттен И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. – М. : Изд. Д. Аронов, 2004. 

5.  Иттен, И. Искусство цвета: Пер. с нем. / И. Иттен. – 3-е изд. – М.: Аронов, 2004. – 96 с. 

6. Кричевский В. Типографика в терминах и образах В. Кричевский : В 2 т. – М. : Слово, 2000. – Т. 1. – 

142 с. 

7. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк ; пер. с англ. И В Павловой. – М. : 

АСТ: Астрель, 2005. – 255 с. 

8.  Основные термины дизайна. Краткий справочник-словарь. – М.: ВНИИТЭ, 1989. 

9. Розин, В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 

М.: Эдито риал УРСС, 1996. – 224 с. 

10.  Салмина, Н. Г. Знак и символ в обучении / Н. Г. Салмина. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 288 с. 

11.  Серов С. И. Гармония классической типографики / С. И. Серов : В 3 ч. – М. : ЗАО «Линия График», 

2003. – Ч. 1. – 32 с. 

12.  Серов С. И. Типографика визуальной коммуникации / С. И. Серов : В 3 ч. – М. : ЗАО «Линия 

График», 2004. – Ч. 2. – 32 с. 

13.  Фейнберг, Е. Л. Кибернетика, логика, имммскусство / Е. Л. Фейнберг. – М.: Радио и связь, 1981. – 

144 с. 

14.  Черневич, Е. Пространство культуры графического дизайна / Е. Черневич. // Техническая естетика – 

М.: ВНИИТЭ, 1987. – №1 – С 15-17 

15.  Черневич, Е. Язык графического дизайна / Е. Черневич. – М., 1975. – 137 с. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проектування» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Величко Надія Вікторівна (викл.) 

e-mail:   wilaxxi@gmail.com 

 

1. Робота над плакатом до плакатної акції "100 ПЛАКАТІВ ПРОТИ НЕНАВИСТІ".  Композиційний 

та кольоровий пошук, робота в матеріалі, остаточне втілення. 

2. Робота над серією піктограм у лінійній техніці. Ознайомлення з поняттям модульної сітки, 

різновиди та способи побудови сітки. Вивчення зв’язку сітки та піктограми, розгляд аналогів, 

встановлення об’єднуючих елементів серії. Побудова власної сітки, пошук характеру знаку. 

 

Список рекомендованої літератури  

1. Мартин, Белла. Универсальные методы дизайна / Белла Мартин, Брюс Ханингтон. — СПб. : 

Питер, 2014. — 208 с. 

2. Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. Пособие для графиков, 

типографов и оформителей выставок / Йозеф Мюллер-Брокманн. – Москва: Издательство Студии 

Артемия Лебедева, 2016. – 184 с., іл. 

3. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк; пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 

2005. – 255 с.: ил. 

4. Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учеб. для вузов / И. А. Розенсон. — СПб. : Питер, 2006. 

— 219 с. 

5. Серов С. Три измерения знака / С. Серов // КАК. – 1998. – № 1. – С.82-89. 

6. Уэйншенк, Сьюзан. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание / Сьюзан Уэйншенк. — 

СПб. : Питер, 2012. — 272 с. 

7. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / К. Элам. — СПб. : Питер, 2011. — 112 с. 

Викл. Величко Н.В. 

mailto:wilaxxi@gmail.com
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Макетування і моделювання упаковки» 

з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Ганоцька Ольга Василівна ( доц., к.м.) 

e-mail:   olga.5ganotskaya@gmail.com 

консультації:  Понеділок 13.00 – 16.20 

   Середа 9.00 – 12.20 

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (3_ММУ), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_презентація), 

розширення файлів: pdf, jepg, ai, png, psd, doc. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

06.04 – 2 група 

08.04 – 1 група 

Продовження роботи над макетами упаковки оригінальної конструкції з 

картону або комбінованих матеріалів для харчового продукту у твердому 

або сипкому агрегатному стані. Розробка ескізних рішень на розгортці. 

Кількість балів за 1 завдання – 15 балів 

13.04 – 2 група 

15.04 – 1 група 

Продовження роботи над ескізним рішенням етикеток та контр-етикеток 

для рідини та для продуктів у волого-жиропоглинаючому станах (як одних  

з елементів комплексу) 

Кількість балів за 1 завдання – 15 балів 

20.04 – 2 група 

22.04 – 1 група 

Розробка  конструктивного та графічного рішення групової упаковки для 

одного з обраних видів продукту. 

Кількість балів за 1 завдання – 15 балів 
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Список рекомендованої літератури: 

1. Валлентин Г. Л. Продающая упаковка / Ларс Валлентин; пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 80 с.; ил. 

2. Гавва О. М. Особливості пакування харчових продуктів / О. М. Гавва, М. А. Маслов // 

Упаковка. – 2000. – № 3.  

3. Горелый В. Современные тенденции развития упаковочного оборудования / В. Горелый // 

Упаковка. – 2008. – №5. – C. 46-48.  

4. Горелый В. Современные тенденции развития упаковочного оборудования / В. Горелый // 

Упаковка. – 2008. – №6. – C. 34-35. 

5. Ганоцька О. В. Новітні тренди у сучасному дизайні упаковки // Вісник ХДАДМ [Текст]: зб. 

наук.пр. / за ред.. Даниленка В.Я. . – Х.: ХДАДМ, 2013. – Мистецтвознавство №2. – с.15-19. 

6. Ганоцька О. В. Дизайн упаковки майбутнього: прогностичні тенденції розвитку //Вісник 

ХДАДМ: збірка наукових праць / за ред.. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ. –  2018. – №2. – С.14 – 

21. 

7. Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті / В.М. Кривошей. – К.: ІАЦ «Упаковка». – 2001.  

8. Кривошей В. Упаковка в украинских реалиях / В.Кривошей. -  Львов: Украинская академия 

печати, 2017. – 288 с., илл. 

9. Лемешко Т. Упаковка как система передачи информации / Т. Лемешко // КАК. – 2001. – № 15. 

10. Сбитнева Н. Ф. Функциональные качества упаковки и ее коммуникативная роль в обществе / 

Н.Ф. Сбитнева // Молода мистецька наука України: Перша електронна наук. конфер. / Зб. 

матер. – Х.: ХДАДМ. – 2002. – № 1. – С. 47-50. 

11. Стюарт Б.. Упаковка как инструмент эффективного маркетинга; пер. с англ. / Билл Стюарт. – М.: 

Изд-во МГУП, 1999. – 144 с. 

12. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи / 

Элис Туэмлоу; пер. с англ. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2006. – 256 с.: ил. 

13. Хайн Томас Тотальная упаковка / Томас Хайн; пер. с англ. Форонов И. / Издательство студии 

Артемия Лебедева, 2017. – 428 см., ил. ISBN 978-5-98062-091 

14. Шредер В. П., Йованович К. С. Картон. Тара и упаковка / В. П. Шредер, К. С. Йованович. – К.: 

ИАЦ «Упаковка», 1999.  

 

доц. каф. ГД          Ганоцька О.В.   
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Макетування і моделювання упаковки» 

 з 13.03.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Литвинюк Людмила Костянтинівна ( доц., к.м.) 

e-mail:   litvinuklk@gmail.com 

консультації: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhm7oiqDAxdkzabxd4lhdtv8RmLPO2uBUC1tTa6yf84/edit#gid=0   

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є: Zoom cесія згідно з розкладом консультацій та 

електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва дисципліни (3_ММУ), файли підписуються: 

прізвище_назва завдання (Петров_презентація), розширення файлів: pdf, jepg, doc.  

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

13 – 21  березня Звіт за результатами І модулю 

Підготувати презентацію у форматі pdf  (8 – 12 сторінок) для остаточного 

затвердження загальної концепції майбутнього пакувального комплексу з 

обговоренням основної стратегії проектування, пошуком та аналізом 

аналогів, вибором матеріалів та технології виготовлення, виконанням 

макетів та ескізів-пошуків логотипу бренду та графічного рішення 

комплексу. 

Максимальна кількість балів за І модуль – 40 балів 

23.03 – 27.03 

 

Розробка упаковки оригінальної конструкції з картону або комбінованих 

матеріалів для харчового продукту у твердому або сипкому агрегатному 

стані. 

30.03 – 03.04 Розробка упаковки оригінальної конструкції з картону або комбінованих 

матеріалів для харчового продукту у твердому або сипкому агрегатному 

стані. 

mailto:olga.5ganotskaya@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhm7oiqDAxdkzabxd4lhdtv8RmLPO2uBUC1tTa6yf84/edit#gid=0


 

06.04  – 10.04 Розробка ДПЗ (допоміжних пакувальних засобів) для готової тари рідини. 

 

13.04 – 17.04 Розробка уДПЗ (допоміжних пакувальних засобів) з картону та 

комбінованих матеріалів для групи товарів 

20.04 – 24.04 Розробка ДПЗ (допоміжних пакувальних засобів) для готової тари жиро-

волого вміских продуктів 

 

 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Валлентин Г. Л. Продающая упаковка / Ларс Валлентин; пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 80 с.; ил. 

2. Гавва О. М. Особливості пакування харчових продуктів / О. М. Гавва, М. А. Маслов // 

Упаковка. – 2000. – № 3.  

3. Горелый В. Современные тенденции развития упаковочного оборудования / В. Горелый // 

Упаковка. – 2008. – №5. – C. 46-48.  

4. Горелый В. Современные тенденции развития упаковочного оборудования / В. Горелый // 

Упаковка. – 2008. – №6. – C. 34-35. 

5. Ганоцька О. В. Новітні тренди у сучасному дизайні упаковки // Вісник ХДАДМ [Текст]: зб. 

наук.пр. / за ред.. Даниленка В.Я. . – Х.: ХДАДМ, 2013. – Мистецтвознавство №2. – с.15-19. 

6. Ганоцька О. В. Дизайн упаковки майбутнього: прогностичні тенденції розвитку //Вісник 

ХДАДМ: збірка наукових праць / за ред.. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ. –  2018. – №2. – С.14 – 

21. 

7. Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті / В.М. Кривошей. – К.: ІАЦ «Упаковка». – 2001.  

8. Кривошей В. Упаковка в украинских реалиях / В.Кривошей. -  Львов: Украинская академия 

печати, 2017. – 288 с., илл. 

9. Лемешко Т. Упаковка как система передачи информации / Т. Лемешко // КАК. – 2001. – № 15. 

10. Сбитнева Н. Ф. Функциональные качества упаковки и ее коммуникативная роль в обществе / 

Н.Ф. Сбитнева // Молода мистецька наука України: Перша електронна наук. конфер. / Зб. 

матер. – Х.: ХДАДМ. – 2002. – № 1. – С. 47-50. 

11. Стюарт Б.. Упаковка как инструмент эффективного маркетинга; пер. с англ. / Билл Стюарт. – М.: 

Изд-во МГУП, 1999. – 144 с. 

12. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи / 

Элис Туэмлоу; пер. с англ. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2006. – 256 с.: ил. 

13. Хайн Томас Тотальная упаковка / Томас Хайн; пер. с англ. Форонов И. / Издательство студии 

Артемия Лебедева, 2017. – 428 см., ил. ISBN 978-5-98062-091 

14. Шредер В. П., Йованович К. С. Картон. Тара и упаковка / В. П. Шредер, К. С. Йованович. – К.: 

ИАЦ «Упаковка», 1999.  

 

доц. каф. ГД          Литвинюк Л.К. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проектування» 

з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Гальченко Валерій Юрійович ( доц. ХДАДМ) 

e-mail:   galchenkovalery61@gmail.com 

консультації:  Четвер 13.00 – 16.20 

   П’ятниця 16.20 – 19.50 

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (3_Proect), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_назва завдання), 

розширення файлів: pdf, jepg, doc. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

6 – 24  квітня ІІ модуль  

Перше завдання «СЕРІЯ КОРПОРАТИВНИХ ПІКТОГРАМ» 

ФОРМАТ – 100х100 мм. 

ОБСЯГ – 20-25 шт. 

ЗМІСТ – надано викладачем (понад 60 найменувань). 

КОЛІРНА ГАМА – відповідно авторського задуму. 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – до 20 квітня. 

Друге завдання «Рекламний буклет» 

ФОРМАТ – 297х210 мм, 2 або 3 фальци. 

ОБСЯГ – у зібраному вигляді – 100х210 мм [2 біги] и 74х210 [3 біги]. 

ЗМІСТ – комплектується власноруч з Інтернету (текст, фото, таблиці, 

mailto:galchenkovalery61@gmail.com


інфоргафіка). 

КОЛІРНА ГАМА – повноколір. 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – до 12 травня. 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: Пер. с нем. / Р. Арнхейм. – Благовещенск: Благовещ. 

гуманитар. колледж, 2000. – 392 с. 

2. Глазычев В. О дизайне / В. Глазычев. – М. : Искусство, 1970.– 192 с. 

3. Иттен, И. Искусство цвета: Пер. с нем. / И. Иттен. – 3-е изд. – М.: Аронов, 2004. – 96 с. 

4. Керлот, Х. Э. Словарь символов: Пер. с исп. / Х. Э. Керлот. – М.: Refl-Book, 1994. – 608с/ 

5. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) [Текст] / Владимир Лесняк. — М. : Вид. Дім.: 

«ИндексМаркет», 2011. — 416 с. — ISBN 978-5-9901107-4-8. 

6. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк ; пер. с англ. И В. Павловой. – М. : 

АСТ: Астрель, 2005. – 255 с. 

7. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне / Победин В. А.  – Х.: Ранок, 2001. – 96 с. 

8. Сбітнєва Н. Ф. Історія графічного дизайну: навчальний посібник / Н. Ф. Сбітнєва. — Харків: 

ХДАДМ, — 2014. — 224 с. — ISBN 978-966-8106 

9. Черневич, Е. Язык графического дизайна / Е. Черневич. – М., 1975. – 137 с. 

 

 

доц. ХДАДМ каф. ГД        Гальченко В.Ю.   
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проектування» 

 з 13.03.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Литвинюк Людмила Костянтинівна ( доц., к.м.) 

e-mail:   litvinuklk@gmail.com 

консультації: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhm7oiqDAxdkzabxd4lhdtv8RmLPO2uBUC1tTa6yf84/edit#gid=0   

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є: Zoom cесія згідно з розкладом консультацій та 

електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва дисципліни (3_ММУ), файли підписуються: 

прізвище_назва завдання (Петров_презентація), розширення файлів: pdf, jepg, doc.  

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

13 – 21  березня Звіт за результатами І модулю 

Підготувати презентацію у форматі pdf  (8 – 12 сторінок) для остаточного 

затвердження загальної концепції та обговорення основної стратегії 

проектування айдентики, з пошуком та аналізом аналогів, вибором 

матеріалів та технології виготовлення, виконанням макетів та ескізів-

пошуків логотипу бренду та графічного рішення.  

Максимальна кількість балів за І модуль – 40 балів 

23.03 – 27.03 

 

Розробка серії піктограмм  за допомогою формотворчих проектно-

графічних засобів у відповідності до потреб проекту. 

Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного 

рішення, технічних засобів виконання роботи.  

Кількість: 20шт 

30.03 – 03.04 Розробка серії піктограмм  за допомогою формотворчих проектно-

графічних засобів у відповідності до потреб проекту. 

Кількість: 20шт 

 

06.04  – 10.04 Дизайн-пропозиція серії рекламно-інформаційних буклетів  на обрану 

тему (гармонійне композиційне рішення обкладинки та розвороту). 

Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного 

рішення, технічних засобів виконання роботи.  

Кількість: 3шт 

mailto:olga.5ganotskaya@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhm7oiqDAxdkzabxd4lhdtv8RmLPO2uBUC1tTa6yf84/edit#gid=0


13.04 – 17.04 Дизайн-пропозиція серії рекламно-інформаційних буклетів  на обрану 

тему (гармонійне композиційне рішення обкладинки та розвороту) 

Кількість: 3шт 

20.04 – 24.04 Дизайн-пропозиція рекламно-інформаційного плакату  на обрану тему. 

Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного 

рішення, технічних засобів виконання роботи.  

 

 

 

Список рекомендованої літератури: 

 

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: Пер. с нем. / Р. Арнхейм. – Благовещенск: Благовещ. 

гуманитар. колледж, 2000. – 392 с. 

2. Брингхерст Р. Основи слиля в типографіці / Р. Брингхерст . – Д.Аронов, 2015. – 480 c.  

3. Божко, Ю. Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования / Ю. Г. Божко. – К.: Вища школа, 

1991. – 245 с. 

4. Глазычев В. О дизайне / В. Глазычев. – М. : Искусство, 1970.– 192 с. 

5.  Бойчук А. В., Даниленко В. Я. Харьковская школа дизайна (Методические материалы. Дизайн-

образование) / А.В. Бойчук, В.Я. Даниленко – М. : ВНИИТЭ, 1990. 

6.  Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник / В. Я. Даниленко. – ХДАДМ, 2004. 

7.  Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. – К. : Bios Design Books, 

2009. – 416 c.  

8.  Лесняк В. И. Акцидентний шрифт: 75 оригинальных шрифтов / В. И. Лесняк. Х. : Колорит, 

2004.– 140 с. 

9.  Розенсон, И. А. Основы теории дизайна  / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2008. – 219 с. 

10.  Лесняк В. И. Модернистские і постмодернистские шрифты: 44 оригинальных шрифта / В. И. 

Лесняк. – Х. : Колорит, 2006. – 148 с. 

11.  Фелічі Д. Типографіка: шрифт, верстка, дизайн / Д. Фелічі. – БВХ -Петербург, 2014. – 496 с. 

12.  Черневич, Е. Пространство культуры графического дизайна / Е. Черневич. // Техническая 

естетика – М.: ВНИИТЭ, 1987. – №1 – С 15-17 

13.  Черневич, Е. Язык графического дизайна / Е. Черневич. – М., 1975. – 137 с. 

14. Bierut M. How touse graphic design to sell things, explain things, make things look better, make people laugh, 

make people cry, and (every once in a while) change the world / Michael Bierut. –  Thames and Hudson Ltd,  

2016.  

 

 

 

доц. каф. ГД          Литвинюк Л.К. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проектування» 

 з 13.03.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Павленко Катерина Сергіївна ( викл.)  

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є: Telegram cесія згідно з розкладом консультацій та 

електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва дисципліни (3_ММУ), файли підписуються: 

прізвище_назва завдання (Петров_презентація), розширення файлів: pdf, jepg, doc.  

 

1. Робота над другим розділом курсового проекту «Створення єдиного візуального стилю для музичного 

фестивалю».  

● Фінальне рішення 6 постів Instagram (Інформація про фестиваль, для гостей, пост з артистом, 

атмосфера на фестивалi, товари на продаж, про спонсора заходу) 

● Фінальне рішення для трьох афіш (Загальна афіша фестивалю, Афiша з переліком усіх музичних 

колективів, aфiша для хедлайнера фестивалю)  

2. Створення системи використання оновленої айдентики у вигляді гайдлайну з обов'язковими 

розділами: логотип; колір; типографіка; графічні елементи (iконки, патерни та інше); фото зображення; 

iллюстрацii; елементи iдентифiкацii у використанні (друкована продукція і айдентіка в діджитал 

середовищі). 

● Обрати формат 

● Проектування структури сторiнок, виявлення ієрархії подачi iнформацii 

● Наповнення текстом та зображеннями. 

 

Список рекомендованої літератури  

1. Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. Пособие для графиков, 

типографов и оформителей выставок. – М.:2018. 

2. Сава В. Основи техніки творення книги. – Л.:Каменяр, 2000. 



3. Чихольд Я., Облик книги - М.:Книга, 1980. 

4. Шпикерманн Э. О шрифте – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

5. https://bangbangeducation.ru/ вебiнари та статтi 

 

Наочні матеріали 

1. https://brandingstyleguides.com/ 

2. https://www.instagram.com 

3. https://kollegi.setters.digital/ - серiя онлайн лекцiй 

4. https://www.behance.net 

5. https://www.pinterest.com/ 

6. Аллен Хѐрлберт. Сетка Setka.pdf 

 

Викл. Павленко К.С.

https://bangbangeducation.ru/
https://brandingstyleguides.com/
https://www.instagram.com/
https://kollegi.setters.digital/
https://www.behance.net/
https://www.pinterest.com/
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Типографіка» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Гальченко Валерій Юрійович ( доц. ХДАДМ) 

e-mail:   galchenkovalery61@gmail.com 

консультації:  Вівторок 13.00 – 16.20 

   Четвер  9.00 – 12.20 

   П’ятниця 13.00 – 16.20 

   Субота  13.00 – 16.20 

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (3_Typo), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_назва завдання), 

розширення файлів: pdf, jepg, doc. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

6 – 24  квітня ІІ модуль Перше завдання «Віршована книжка-сувенір» 

ФОРМАТ – А6 (105х148 мм). 

ОБСЯГ – 16 стор.: 2 шпальти – обкладинка, 14 шпальт – зміст.  

ЗМІСТ – вільно обраний вірш (10-15 рядків).  

Розверстка тексту здійснюється на 7 розворотах (14 шпальт). 

КОЛІРНА ГАМА – чорно-біла. 

ПАПІР для друку – 130–150 грам. 

КРІПЛЕННЯ – дві скріпки. 

Друге завдання «20 найголовніших правил типографіки» 

ФОРМАТ – А6 (105х148 мм). 

ОБСЯГ – 16 стор.: 2 шпальти – обкладинка, 2 шпальти – форзац, 12 

шпальт – зміст.  

ЗМІСТ – пропонуємий викладачем навчальний текст (9800 знаків з 

пробілами). 

Розверстка тексту здійснюється на 6 розворотах (12 шпальт). 

КОЛІРНА ГАМА – чорно-біла. 

ПАПІР для друку – 130–150 грам. 

mailto:galchenkovalery61@gmail.com


КРІПЛЕННЯ – дві скріпки. 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – до 24 квітня. 

 Третє завдання «Редизайн прозаїчної книги з ілюстаціямі» 
ФОРМАТ – А5 (148х210 мм). 

ОБСЯГ – 16 стор.: 2 шпальти – обкладинка, 2 шпальти – форзац,  

2 шпальти – титульний розворот, 10 шпальт – зміст.  

ЗМІСТ – вільно обраний текст (10000 знаків з пробілами) + 15–17 тематичних 

ілюстрацій, виконаних професійними художниками або фотографами.  

Розверстка головного тексту та ілюстрацій здійснюється на 5 розворотах (10 

шпальт). 

КОЛІРНА ГАМА – повноколір. 

ПАПІР для друку – 130–150 грам. 

КРІПЛЕННЯ – дві скріпки. 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – до 12 травня. 

 

 

 

Список рекомендованої літератури: 

10. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В. и др. Шрифты. Разработка и использование / Г.М. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Робота у графічних матеріалах» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:     Христенко Владислав Євгенович (доц. ХДАДМ) 

e-mail:     khristenko19041963@gmail.com 

Ескізи і питання за телефоном  ( Viber) 050-400-31-44    

Комунікація з викладачем: 

Завдання видані всім вчасно, ще до 13.3.2020. Зразки виконання записні на електронні носії старостами 

груп. Підручник та методичні вказівки існують в електронному вигляді (PDF-формат) роздані 

старостам.  

3 курс ГД. Офорт. Мішані техніки офорту 

 

 Термін надання інформації 

викладачу 

Зміст віддаленої роботи над учбовими 

завданнями згідно програми 

 

 1гр 2гр 3гр 4гр 

Термін 

розгляду 

надісланих  

на 

електронну 

пошту 

матеріалів, 

надання 

методичних 

порад 

Протягом всього терміну Оформлення  до експозиції робіт першого 

модулю. Фото, файли і скани надсилаютьс на 

адресу khristenko19041963@gmail.com 

 

10.3 

 

17.3 

 

16.

3 

 

16. 

 

 

Завдання 3. Власна складна композиція у 

мішаній техніці (травлений штрих, акватинта). 

Композиційні пошуки. 

 

27.3 24.3 23.

3 

23.3 Завдання 3. Власна складна композиція у 

мішаній техніці (травлений штрих, акватинта). 

Робота над перспективними ватіантами. 

Затвердження остаточного ескізу 

 

3.4 

 

31.3 

 

30.

3 

 

30.3 

 

Завдання 3 Власна складна композиція у 

мішаній техніці (травлений штрих, акватинта). 

Розробка ескізу відповідно до вимог техніки 

з урахуванням рекомендацій викладача. 

 



10.4 7.4 6.4 6.4 Завдання4. Власна складна композиція у 

техніці меццо-тінто. Композиційні пошуки. 

 

17.4 14.4 13.

4 

13.4 Завдання4. Власна складна композиція у 

техніці меццо-тінто. ). Затвердження 

остаточного варіанту. 

 

24.4 21.4 20.

4 

20.4 Завдання4. Власна складна композиція у 

техніці меццо-тінто. Розробка ескізу 

відповідно до вимог техніки з урахуванням 

рекомендацій викладача. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Історія графічного дизайну» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Сбітнєва Надія Федорівна ( проф., к.м.) 

e-mail:   nadiia.sbitnieva@gmail.com 

Шановні студенти 4 курсу та 3 курсу скороченої форми навчання! 

На сьогодні Міністерство освіти розглядає можливість проведення екзаменаційної сесії (і навіть 

захистів дипломних робіт!) у дистанційній формі. Щодо захистів — час покаже, як нам діяти, а до сесії 

ми маємо підготуватися у дистанційному форматі. Така ситуація з освітою склалася вперше, і запитань 

зараз більше, ніж відповідей. Але я переконана, що всі проблеми ми з Вами вирішимо, і все у нас буде 

гаразд. 

Оскільки карантин подовжено й дистанційне навчання триває, надсилаю Вам інформацію для 

самостійного вивчення та наступні завдання з дисципліни «Історія ГД»: 

1. Контрольна робота №3 (прикріпляю), надіслати мені на електронну пошту до 07.04.2020. 

Максимальна оцінка за цю роботу — 15 балів, з яких 10 балів за правильність відповіді, 5 балів за 

графічне представлення інформації. 

2. Самостійне опрацювання теми «Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття». Прикріпляю 

текст лекції на цю тему для тих, хто не має навчального посібника.  

3. Контрольна робота №4 на тему «Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття: сучасний 

стан і перспективи розвитку» у вигляді короткого ессе об’ємом до 3000 знаків. Звертаю Вашу 

увагу на те, що копіювання текстів з інтернету про сучасні тренди графічного дизайну, шматків 

тексту з мого посібника не дозволяється. До речі, посібник вийшов друком у 2014 році. З того 

часу вже минуло 6 років, і зараз вже намітилися нові тенденції розвитку. Це завдання є творчим, 

має серйозну аналітичну складову. Тому максимальна оцінка за цю роботу — 20 балів. Термін 

здачі цього ессе – 20.04.2020. Форма виконання цього завдання є вільною, тому шаблон не 

прикріпляю . 

4. Щодо написання статті: збірка тез у цьому році вийде лише в електронному вигляді і буде 

безкоштовною для студентів. Для цього треба надіслати мені тези, які я перевірю і зі своєї адреси 

надішлю до редакції. Прийматися безпосередньо від студентів матеріали на конференцію не 

будуть. 

Але, повторюю, це стосується лише тих, хто написав гарні реферати у першому семестрі: 

mailto:nadiia.sbitnieva@gmail.com


 Бабаріко Олександр 

 Дрозд Катерина 

 Дудіна Юлія 

 Двухглавова Олена 

 Бєжан Анна 

 Гарбузова Анастасія 

 Ржепишевська Дар`я 

 Окунєв Даниїл 

 Порохняк Олексій. 

Максимальна оцінка за публікацію тез — 30 балів. 

 

Усім бажаю міцного здоров’я і гарного настрою! Якщо є запитання – пишіть мені на електронну 

пошту. До зустрічі!  

Ваша Н.Ф. 

 

 

 

07.04.2020 

Контрольна робота № 3 (8 сем.) 

з дисципліни «Історія графічного дизайну» 

студента (студентки) 4 курсу  спеціалізації «графічний дизайн» 

 
прізвище, ім’я 

Показати у вигляді схеми з короткими коментарями еволюцію стилістичного 

розвитку вітчизняного графічного дизайну з 1970-х по 1990-і роки включно 

 
 

Лекція 

Розділ 10. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ПОЧАТКУ ІІІ ТИС.: 

сучасність і перспективи розвитку 

Як жоден інший вид практичної діяльності, графічний дизайн зазнав найбільших змін через 

перехід від традиційного (ручного) малювання з використанням олівця й паперу до графічного 

проектування за допомогою комп’ютерних програм. Внаслідок цього змінився не тільки дизайнерський 

інструментарій — радикально змінилося мислення як самих дизайнерів, так і адресатів їхніх розробок. 

Застосування сучасних технологій, з одного боку, відкрило перед графічним дизайном необмежені 

можливості щодо створення й обробки зображення й шрифту, з другого — породило проблему 

унікальності дизайнерського продукту. Після етапу захоплення технічними можливостями й 

необмеженого застосування шарів, градієнтів та інших, недоступних раніше або важко досяжних 

ефектів, настав етап пересичення ефектами заради ефектів, усвідомленого використання палітри засобів, 

стриманості й мінімалізму. 

10.1. Проблеми сучасного українського дизайну 

Безперервне змінення дизайн-процесу, його збагачення більш досконалими інструментами й 

технологіями спричинило підвищення вимог комунікативного середовища до якості дизайну й 

виникнення нових проблем, зокрема, «захаращення» візуального простору й пов’язаної з цим проблеми 

ефективності впливу інформації на адресата.  



Насичення візуального простору всілякими повідомленнями, у тому числі й візуальним сміттям, 

стало причиною появи у споживачів імунітету проти непотрібної, нецікавої, агресивної й непрофесійне 

поданої інформації. Це спонукає фахівців шукати більш ефективні засобі впливу, нові форми подання, 

спрямовані на реципієнта, не готового зчитувати довгі (як вербальні, так і невербальні) візуальні тексти. 

Перевантажене інформаційне середовище вимагає від реципієнта мобільності й швидкості сприйняття 

інформації. Тому місце розлогих фраз зараз посідають ємні й лаконічні слогани, зображення 

спрощуються й уніфікуються, набуваючи рис знаковості, при цьому перевага віддається швидкому, 

стрімкому начерку, а не деталізованому, трудомісткому й незграбному зображенню. Для представлення 

великих об’ємів інформації дизайнери все частіше використовують засоби й прийоми інфографіки. У 

разі недоречності або неможливості такого подання — повідомлення транслюється в емоційно 

забарвленій формі, з використанням гумору, інтриги, навіть шоку, і що яскравіша емоція — то краще.  

Екологічні проблеми, що загострилися в Україні у зв’язку з трагедією на Чорнобильській АЕС, 

зараз поширилися й на питання візуальної екології. Екологічний рух в українському дизайні очолює 

професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, графік і плакатист О. Векленко. Професор 

Векленко є головою Оргкомітету міжнародної трієннале графіки і плакату «4-й Блок», яка представляє 

Україну в ІКОГРАДА. Питання візуальної екології і відповідальності дизайнера перед суспільством за 

якість інформації, яку він передає, і за використовувані засоби, останніми роками набувають ще 

більшого значення. Графічний дизайн вже давно перестав бути просто інструментом для створення 

красивої картинки — він формує світогляд і виховує естетичний смак споживача. Зумовлений 

потребами соціуму, графічний дизайн безпосередньо й активно впливає на рівень розвитку суспільства. 

Не випадково в Законі України «Про рекламу» (статті 7,8) передбачено заборону на використання 

інформації або зображень, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми [34, с. 9-10], адже у 

своєму прагненні залучити реципієнта замовники й дизайнери-виконавці готові використовувати будь-

які засоби й прийоми, що часто перебувають на межі дозволеного. В умовах блискавичного 

розповсюдження інформації оригінальні авторські знахідки, нестандартні рішення й підходи швидко 

стають загальним надбанням; найбільш вдалі перетворюються на класику, інші миттєво застарівають.  

Неухильне збільшення кількості малобюджетних робіт, зроблених на замовлення, де дизайнер 

обмежений у часі й не має стимулів до пошуку нових формальних прийомів, спричинює масове 

переймання дизайнерських ідей. Цей сектор графічного дизайну в нашій країні традиційно 

обслуговують аматори, які пропонують замовнику шаблонні й загалом низькопрофесійні рішення, 

більша частина яких є нічим іншим, як графічним сміттям. Однак цю проблему породжують не тільки 

дизайнери-маргінали, але, насамперед, самі роботодавці, не здатні правильно поставити завдання, 

обрати з запропонованих варіантів кращий і забезпечити достойну оплату дизайнерської праці. 

Таким чином, за останнє десятиліття загострилося протиріччя між повноцінним, кваліфікованим 

дизайнерським проектуванням, що базується на професійних знаннях та вміннях, та аматорським 

підходом, спрямованим на створення певної імітації дизайнерського продукту за допомогою компіляції. 

Цей конфлікт школи й «вуличного» дизайну — одна з найбільш гострих проблем сучасного стану 

графічного дизайну, що стимулює фахівців до пошуку нових підходів для створення якісного й 

ефективного візуального продукту. В умовах потужного інформаційного потоку й агресивного, 

перенасиченого й «захаращеного» візуального середовища, яке багато в чому наповнюється творами 

дизайнерів-аматорів, професіонали змушені постійно вдосконалюватися, активно працювати над 

пошуком максимально ефективних засобів донесення інформації до споживача, лаконічних і виразних. 

Бажання замовників виділитися будь-яким чином в агресивному конкурентному середовищі загострило 

проблему соціальної відповідальності дизайнера за продукт його діяльності, якість інформації і засоби, 

використовувані для її передавання.  

Характерне для постмодернізму розмивання звичного стереотипу сприйняття, використання 

нонсенсу й абсурду, цитат, алюзій, парафраз і подібних художніх прийомів сприяло появі в графічному 

дизайні початку ХХІ століття антидизайнерського, «сміттєвого» підходу. На тлі деактуалізації поняття 

«гарного», тобто функціонального дизайну, і його постмодерністського сприйняття як 

загальнодоступного виду діяльності широкого загалу, де кожен користувач може «зробити сам» 

ілюстрації для улюбленого літературного твору, дизайн свого блогу, малюнок на футболці або чашці, 

сформувалися умови для появи прошарку псевдо-дизайну, який мімікрує й використовує той самий 

інструментарій, що й актуальні прояви професійного дизайну. Маючи зовнішню схожість, ці підходи є 



принципово різними, оскільки дизайнери-професіонали використовують прийоми візуального абсурду 

свідомо, для виходу за межі естетики доцільності, і порушення норм і правил тут є своєрідною грою, а 

дизайнери-маргінали просто не знайомі з правилами й осліп копіюють засоби й прийоми професійного 

дизайну для створення продукту, приреченого бути завжди безнадійно вторинним. І ті рідкісні винятки, 

коли «технічні можливості Макінтоша, помножені на певні стилістичні орієнтації, здатні нівелювати 

різницю між рівнями робіт професіонала й аматора» [48, с. 39], не можуть суттєво вплинути на ситуацію 

в цілому.  

Зазначені проблеми надзвичайно гостро стоять перед сучасним розвитком професії, однак вони 

характерні не лише для українського дизайну, але й для дизайн-діяльності більшості країн. Щодо 

тенденцій, які визначають розвиток дизайну України на початку ІІІ тисячоліття, слід виділити, 

насамперед, проблему пошуку дизайнерських засобів для висловлення національної ідентичності. Про 

це пише у своїх працях В. Даниленко. Зокрема, дослідник зазначає: «Дотепер Україна не ставила й 

сьогодні не ставить завдання творення «українського дизайну», вдовольняючись наявністю «дизайну на 

теренах України». <…> Професіонали, які працюють на близькому до світового рівні у ділянці 

висококваліфікованих повторювань західних дизайнерських надбань, не мають бажання до творення 

явища «український дизайн» і ніколи не переймалися думкою про виявлення в дизайнерському творі 

національної ідентичності» [32, с. 127].  

Для графічного дизайну як стилістичного авангарду дизайнерської діяльності вирішення цього 

завдання сьогодні є пріоритетним напрямом. Пошуки елементів візуальної ідентифікації країни, які 

могли б гідно представити імідж держави на міжнародній арені, мають провадитися на основі творчого 

переосмислення етнічного матеріалу, тобто досягнень народної культури, і розуміння своєрідного 

менталітету українців. «Цю ментальну своєрідність можна трансформувати засобами художньої 

виразності у такий собі людино відповідний, ліричний, дотепний, часом жартівливий та й у цілому 

художньо-насичений дизайн», — розмірковує В. Даниленко [32, с. 130]. Отже, найважливішім завданням 

українського графічного дизайну є творення національного дизайну, спираючись на інноваційні технологічні 

досягнення й традиції українського народного мистецтва. 

Графічний дизайн сьогодні охоплює й «третій вимір» — до завдань професії входять розробка 

веб-сайтів, flash-анімації, різноманітних презентацій та інших елементів віртуального середовища. 

Віртуалізація графічного дизайну — одна з важливих рис його сучасного розвитку й реальна 

перспектива на найближчі десятиріччя. Опанування нових професійних територій спричинило появу 

потужної альтернативи традиційним об’єктам графічного дизайну — книгам, журналам, плакатам — у 

вигляді електронних книжок, журналів, банерів. Класична царина фірмової ідентифікації також 

розширилася й почасти трансформувалася через появу веб-сайтів, корпоративних і персональних 

електронних візитівок, віртуальних каталогів, вітальних листівок та інших елементів, важливих для 

кожної фізичної, й тим більш юридичної, особи. Функціонально аналогічні друкованим дизайн-

об’єктам, їхні віртуальні альтернативи не обмежені можливостями поліграфії, межами й стереотипами й 

одночасно мають значні переваги, такі як інтерактивність, можливість використання анімованих або 

відео-елементів, величезні рекламні й практично безмежні інформативні можливості. 

10.2. Стилістичний розвиток графічного дизайну України 

Знаходячись усередині системи естетичних уявлень і безперервних стилістичних трансформацій, що 

складаються, дати вичерпну характеристику художніх стилів українського графічного дизайну початку 

ХХI століття досить складно. Проте цілком очевидно, що стилі й напрями, що сформувалися в 

попередні епохи, не зникли безслідно — вони зберігаються в інерційних проявах або трансформувалися 

під впливом соціокультурних обставин і нових технологій в актуальні форми. Безумовно, намітилися і 

нові тенденції, охарактеризувати які сьогодні поки неможливо, оскільки ще не виявилися їх стійкі 

ознаки. Водночас деякі риси графічного дизайну вже є видимими цілком виразно. З певним ступенем 

узагальнення можна констатувати існування трьох векторів розвитку сучасного графічного дизайну 

України: 1) постмодерністський напрям, що спирається на напрацювання «нової хвилі»; 2) «класичний» 

модерністський дизайнерський стиль, що базується на досягненнях швейцарської школи; 3) комерційна 

гілка, історія якої сягає корінням у дореволюційну епоху. 

Графічний постмодернізм на початку XXI ст. розвивається у напрямі експериментів із плямою та 

простором (рис. 10.1-10.13). Багатошаровий, тривимірний «простір свободи» — «головна дійова особа 

постмодернізму» [121, с. 9], яка поглинає, розчиняє, як в кислотному середовищі (влучний вислів 



С. Сєрова), будь-яку сукупність графічних елементів. При цьому шрифт і зображення не тільки 

перестають бути композиційною домінантою [114], але й втрачають свою головну сенсоутворюючу 

роль. Зображення сплавляється з фоном, так що між ними стираються формальні та смислові межі. Те ж 

саме відбувається із шрифтами, які часто сприймаються не як носій вербальної інформації, а як фактура, 

середовище, що виконує більше декоративну і асоціативну, ніж інформативну функцію. Відбувається 

закономірний для постмодерністської культури в цілому відхід графічного дизайну від конкретики, 

завершеності, вербалізації сенсу в бік алюзії, асоціації, неоднозначності прочитання. На перший план 

виходить суб'єктивність, включення особистого досвіду і особливостей візуального сприйняття 

реципієнта. Глядачеві пропонується додумати твір, при цьому задається тільки найзагальніший напрям і 

допускається, що через якісь свої особливості і особистий життєвий досвід він може дати твору 

оригінальну інтерпретацію, можливо, таку, що відрізнятиметься від задуманої автором. Не випадково 

головною сферою застосування такого підходу є культурно-видовищні постери та календарі. 

Природним наслідком такого підходу стає багатозначність сенсу в об'єктах графічного дизайну. 

«Перехід від об'єктивної картини світу до суб'єктивної, перенесення акценту актуальності із 

зовнішнього, реального світу на внутрішній, віртуальний — одні з найочевидніших рубежів, які 

подолала постмодерністська парадигма», — підкреслював з цього приводу С. Сєров [120, с. 5].  

Інтернаціональний дизайнерський стиль початку ХХІ сторіччя, що базується на досягненнях 

швейцарської типографічної школи і прагненні до функціональності, незважаючи на втрату лідируючих 

позицій і перехід із категорії «гостро-модного», «популярного», навіть «єдино-можливого» залишається 

затребуваним під час створення елементів візуальної ідентифікації, міської навігації, елітного пакування 

та деяких інформаційних об’єктів (рис. 10.14-10.23). Такі розробки сприймаються сьогодні як класика 

графічного дизайну та характеризуються раціональним вибором графічних засобів, розумним 

мінімалізмом, обмеженою колірною гамою, асоціативністю і точністю висловлювання. Розумний і 

доцільний, цей стиль теж не застиг у своїх проявах. У його розвитку можна відзначити, з одного боку, 

прагнення до мінімалізму, максимального відбору, тяжіння до лаконізму і знакових форм (рис. 10.14-

10.16); з іншого — розширення графічної палітри за рахунок застосування просторових ефектів і 

пластичних трансформацій, що спочатку декларувалися як невід'ємний атрибут «нової хвилі»; 

використання шрифтових гарнітур, не обмежених тільки групою гротесків. Водночас запозичення 

художніх засобів і технічних прийомів постмодернізму в «дизайн-стилі» ХХІ століття — не сліпе 

копіювання модних тенденцій, — воно продумано й виправдано. У подібних рішеннях гра з простором, 

його насичення кольором або фактурою не нівелює головної композиційної плями, не заважає 

сприйняттю, як це часто відбувається в постмодернізмі. Ця ознака дозволяє безпомилково розрізнити 

між собою дизайнерські розробки модерністської і постмодерністської спрямованості, наскільки б 

схожими, на перший погляд, вони не здавалися. 

Постмодернізм неабияк розхитав засади класичного розуміння «гарного дизайну», багато в чому 

перевернув його норми і правила з ніг на голову. Проте класична парадигма, поступившись значною 

частиною своєї професійної території постмодерністським експериментам із плямою та простором, не 

зникла остаточно, зберігши своїх прихильників серед професіоналів. Дизайнери і сьогодні продовжують 

створювати елементи ідентифікації, графічні рішення плаката та пакування в дусі «дизайн-стилю» 1970-

х років, використовують модульну сітку і «типографіку порядку». Можна передбачити, що модернізм 

«як світобачення, що спирається на уявлення про науково-технічний прогрес як обов'язкову умову 

остаточної емансипації людини і небувалого розквіту людської суті» [56, с. 136] ніколи не втратить 

остаточно своїх позицій. Торжество інтелекту, здатність до логічного мислення як основа всіх досягнень 

людської цивілізації, пошуки істини і доцільності завжди привертатимуть дизайнерів з інженерним 

типом мислення.  

В умовах ринкової економіки комерційний підхід багато в чому визначає якість візуального 

середовища, що насичений об'єктами графічного дизайну. «Комерційний» стиль переважає в галузі 

пакування та рекламного супроводу продукції (рис. 10.24-10.27). Такий підхідє також розповсюдженим 

у тій частині професії, яка обслуговує низькобюджетний сектор масової поліграфічної продукції Як і 

десятиліття тому, завданням окремих проявів «комерційного» стилю є не донесення інформації до 

споживача, а залучення його уваги в будь-яку ціну, вплив на свідомість певним чином. Орієнтація 

стилю на некритичне, емоційне сприйняття зумовила прагнення до граничної достовірності зображення, 

часто на межі з натуралізмом. Звідси — мінімальний ступінь умовності й узагальнення, безумовна 



перевага фотографії рисованому зображенню. На жаль, у цьому напрямі реалізують себе, як правило, 

дизайнери-аматори, що не здобули спеціальної дизайнерської освіти. 

Сучасні прояви стилю, як і декілька десятиліть тому, характеризують перевантаженість простору, 

надмірність кольору, неузгодженість шрифтів, еклектицизм і компілятивність. Визначальними 

візуальними ознаками «комерційного» стилю в графічному дизайні початку ХХІ століття стала 

відсутність збалансованості елементів, елементарні (і часто грубі) помилки в роботі з типографікою і 

кольором, зловживання всілякими графічними ефектами. Відмітимо, що сучасні технічні можливості не 

тільки не знівелювали професійних недоліків, але загострили проблему усвідомленого вибору художніх 

засобів для вирішення дизайнерських завдань, їх грамотного використання. Завдяки своїй здатності до 

мімікрії «комерційний» стиль на разі часто приймає форму гламуру, що виявляється у поєднанні 

растрової і векторної графіки, колірній гамі, побудованій на сентиментальних рожевих і лілових 

відтінках. Стиль проявляє постійність у запозиченні модних тенденцій, графічних засобів і технічних 

прийомів у популярних стилів, часто створюючи пародію на професійний дизайн. 

«Комерційний» стиль у дизайні був і залишається сферою діяльності аматорів і маргіналів від 

професії. Проте в останнє десятиліття в розвитку стилю намітилася нова тенденція: разом з ремейками 

відомих, найчастіше дореволюційних плакатів і упаковок у «комерційному» стилі створюються сучасні 

розробки такої спрямованості, що є професійною стилізацією «під «комерційний» стиль кінця ХІХ ст.». 

Деякі з них відрізняються креативним підходом і якісним дизайном (рис. 10.28-10.33). Насичення 

простору декоративними деталями і текстами, одночасне використання декількох шрифтових гарнітур, а 

також характерне написання назви через «ъ» свідчать про стилістичну приналежність подібних рішень, 

сприяють формуванню образу продукту, приготованого за старовинним рецептом. Мода на ретро, 

цитування історичних стилів сьогодні переживають нову хвилю популярності: серед безлічі торгових 

марок і брендів, кількість яких зростає з кожним днем, ретро-стилізація сприймається споживачем як 

свідоцтво високої і гарантованої якості, підкріпленої багаторічною історією. Твори дореволюційної 

реклами в новому прочитанні вигідно контрастують з агресивними прикладами реклами сучасної.  

Висновки. Постмодерністське сприйняття дійсності, побудоване на розмиванні меж, 

перегляданні системи цінностей, грі й вільному поводженні з дизайнерським інструментарієм, виявило 

проблему школи, важливості дизайнерської освіти. За таких умов необхідне й неминуче повернення до 

класичних цінностей, знань, нестандартних ідей, які допоможуть працювати дизайнерським продуктам і 

розвиватися професійному дизайну як проектно-художній діяльності, спрямованій на виконання 

серйозних соціальних завдань, що активно формує візуальне середовище сучасності.  

Сучасною тенденцією графічного дизайну є усвідомлене використання палітри засобів, 

мінімалізм і розуміння цінності ручної праці, що несе відбиток тепла й унікальності hand made. 

Підкреслено рукотворні ефекти, заливки, використання естампу, фактур, мальованих і живописних 

елементів у поєднанні з наборними шрифтами й комп’ютерною графікою створюють враження 

самобутності й нешаблоновості (рис. 10.   ).  

Перспективи розвитку графічного дизайну найближчими десятиріччями пов’язані з розширенням 

його професійних теренів, зокрема, з появою нових і диференціацією існуючих віртуальних дизайн-

об’єктів. Наявність безумовних переваг електронних носіїв інформації перед їх друкованими аналогами 

дозоляє стверджувати, що тенденція до витіснення поліграфічних об’єктів графічного дизайну 

віртуальними носіями інформації буде зберігатися й надалі. Важливим напрямом розвитку українського 

дизайну на найближчий час стане створення національно орієнтованого дизайну, і, зокрема, пошук 

графічних елементів візуальної ідентифікації країни, які могли б гідно представляти імідж держави на 

міжнародній арені.  

Стилістична картина українського графічного дизайну початку ХХІ ст. характеризується 

дифузним взаємопроникненням стилів, тенденцією до їх взаємовпливу і звернення до напрацювань 

попередніх десятиліть. Домінування в даний час «віртуально-середовищної» (С. Сєров) концепції 

графічного дизайну, відсунувши візуально-комунікативну і класичну парадигми на другий план, зовсім 

не усунуло їх з професійного розвитку, тим більше, що і модернізм і постмодернізм на сьогоднішній 

день зовсім не є завершеними, цілісними теоріями і не втратили остаточно своєї актуальності. Внаслідок 

цього сьогодні разом з постмодерністськими експериментами з простором зберігається інтерес 

дизайнерів-професіоналів до створення якісного, функціонального продукту відповідно до традицій 

швейцарської типографічної школи; в умовах ринкової економіки велике значення має і комерційна 



складова дизайну, що спирається на напрацювання дореволюційної реклами. Вказані напрями 

графічного дизайну мають свою специфіку не тільки в плані формальних якостей, але і в жанровій 

приналежності: постмодерністський підхід найчастіше застосовується в області соціального і 

екологічного плаката; «дизайн-стиль», як і раніше, доречний при створенні айдентики; «комерційний» 

стиль застосовується в рекламі. Проте приведена класифікація не може претендувати на роль вичерпної 

і остаточної, оскільки стилістика сучасного графічного дизайну знаходиться у стадії формування. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Макетування і моделювання упаковки» 

з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Ганоцька Ольга Василівна ( доц., к.м.) 

e-mail:   olga.5ganotskaya@gmail.com 

консультації:  Понеділок 9.00 – 12.20 

   Четвер  13.00 – 16.20 

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (4_ММУ), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_презентація), 

розширення файлів: pdf, jepg, ai, psd, png, doc. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

06.04– 3 група 

09.04 – 4, 5 група 

Завдання №1. Розробка упаковки оригінальної конструкції для крихкого 

товару, який потребує посиленого захисту. 

Виконання остаточних варіантів макетів та графічного рішення. 

13.04 – 3 група 

16.04 – 4, 5 група 

Завдання №2. Розробка групової упаковки з посиленою захисною 

функцією для крихких товарів. 

Виконання остаточних варіантів макетів та графічного рішення. 

20.04 – 3 група 

24.04 – 4, 5 група 

Завдання №3. Створення багатофункціональної упаковки для асортименту 

товарів для дітей з додатковою ігровою функцією. 

Виконання остаточних варіантів макетів та графічного рішення. 

 

Список рекомендованої літератури: 

15. Валлентин Г. Л. Продающая упаковка / Ларс Валлентин; пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 80 с.; ил. 

16. Гавва О. М. Особливості пакування харчових продуктів / О. М. Гавва, М. А. Маслов // 

Упаковка. – 2000. – № 3.  

17. Горелый В. Современные тенденции развития упаковочного оборудования / В. Горелый // 

Упаковка. – 2008. – №5. – C. 46-48.  

18. Горелый В. Современные тенденции развития упаковочного оборудования / В. Горелый // 

Упаковка. – 2008. – №6. – C. 34-35. 
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19. Ганоцька О. В. Новітні тренди у сучасному дизайні упаковки // Вісник ХДАДМ [Текст]: зб. 

наук.пр. / за ред.. Даниленка В.Я. . – Х.: ХДАДМ, 2013. – Мистецтвознавство №2. – с.15-19. 

20. Ганоцька О. В. Дизайн упаковки майбутнього: прогностичні тенденції розвитку //Вісник 

ХДАДМ: збірка наукових праць / за ред.. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ. –  2018. – №2. – С.14 – 

21. 

21. Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті / В.М. Кривошей. – К.: ІАЦ «Упаковка». – 2001.  

22. Кривошей В. Упаковка в украинских реалиях / В.Кривошей. -  Львов: Украинская академия 

печати, 2017. – 288 с., илл. 

23. Лемешко Т. Упаковка как система передачи информации / Т. Лемешко // КАК. – 2001. – № 15. 

24. Сбитнева Н. Ф. Функциональные качества упаковки и ее коммуникативная роль в обществе / 

Н.Ф. Сбитнева // Молода мистецька наука України: Перша електронна наук. конфер. / Зб. 

матер. – Х.: ХДАДМ. – 2002. – № 1. – С. 47-50. 

25. Стюарт Б.. Упаковка как инструмент эффективного маркетинга; пер. с англ. / Билл Стюарт. – М.: 

Изд-во МГУП, 1999. – 144 с. 

26. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи / 

Элис Туэмлоу; пер. с англ. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2006. – 256 с.: ил. 

27. Хайн Томас Тотальная упаковка / Томас Хайн; пер. с англ. Форонов И. / Издательство студии 

Артемия Лебедева, 2017. – 428 см., ил. ISBN 978-5-98062-091 

28. Шредер В. П., Йованович К. С. Картон. Тара и упаковка / В. П. Шредер, К. С. Йованович. – К.: 

ИАЦ «Упаковка», 1999.  
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проєктування» 

 з 13.03.2020 р. по 24.04.2020 р. 

 

Викладач:   Векленко Олег Анатолійович (професор) 

Telegram Messenger – група ГД4_2 

консультації:  Понеділок 13.00 – 16.20 

   П’ятниця 13.00 – 16.20 

 

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є Telegram Messenger, група ГД4_2, де проходить онлайн-

спілкування із студентами, викладаються в електронному вигляді виконані завдання  з дисціпліни 

―Проєктування‖. В період з з 13.03.2020 р. по 03.04.2020 р. студенти виконують індивідуальні проекти 

за темами дипломів. На час карантину продовжується робота над одним з етапів проєкту. 

 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

13 – 20  березня Підготувати презентацію у форматі pdf  (15 – 20 слайдів) для остаточного 

затвердження загальної концепції майбутнього дипломного проекту з 

обговоренням основної стратегії проектування, пошуком та аналізом 

аналогів, вибором технології виготовлення, ескізів-пошуків логотипу 

бренду та графічного рішення. 

23.03 – 03.04 

 

Підготовка кожним студентом друкованої брошури за темою свого 

дипломного проєкту. 

06.04 – 24.04  

 

Виконання дипломного проекту за затвердженим індивідуальним планом 

 

 



 

 

Список рекомендованої літератури: 

1. Алфьорова З. Термінологічні ігри щодо візуальних мистецтв / З. Алфьорова // Мистецтвознавство 

України. — 2009. — Вип. 10. — С. 166–170.  

2. Алфьорова З.І. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва: монографія // Х.: ХДАК. — 

2008. — 268 с. 

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм; пер.  

с англ. В.Н. Самохина. — М.: Архитектура-С, 2007. — 392 с.: ил. 

4. Арто М. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам / 

Мустайоки Арто // Studia Philolologica. — 2010. —  512 с. 

5. Білецька О.В. Взаємодія вербальних та невербальних кодів у постмодерністському 

мультимодальному художньому тексті: когнітивний аспект / О.В. Білецька // Young Scientist. — 

2017. — №4. — С. 5–10. 

6. Вуд М. Маркетинговый план: практическое руководство по разработке / Вуд, Мэриан Берк: Пер. с 

англ. — М.: Вильяме, 2007. — 352 с., ил. 

7. Ганоцкая О.В. Дизайнерское образование в Украине в условиях современных реформ / О.В. 

Ганоцкая // Графічний дизайн: історія, сучасність та перспективи розвитку. Всеукраїнська 

науково-практична конференція, Харків, 17 жовтня 2012 року. — Харків: ХДАДМ, 2012. — 80 с. 

8. Гладун О. Візуалізація інформації: інфографіка / О. Гладун // Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. — Харків: ХДАДМ, 2012. — № 

4. — С. 11–14. 

9. Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України / О. Гладун // Вісник 

Харківської державної академії дизайну та мистецтва. — № 5. — 2009. — С. 42–46. 

10. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник / Даниленко Віктор Якович. — Х.: ХДАДМ, 2003. — 320 с. 

11. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др. 

— Москва: Архитектура-С, 2004. — 288 с. 

12. Етимологічний словник української мови: У 7 т. — Т. 4. — К.: Наукова думка, 2003. — 653 с. 

 

проф. каф. ГД          Векленко О.А.   
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проектування» 

 з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Шашкова Віра Юріївна (викл.) 

e-mail:   ksada.vera@gmail.com   

 

 

Тема 1: «Портфоліо»  

– веб.версія: cтворити cвій акаунт на behance.net та додати свої роботи 

– друкована версія: А5 формат, каталог з портфоліо, кількість сторінок 24. 

 

 

Тема 2: Розробка персональної айдентики. 

- концепція  

- позиціонування 

- елементи візуальної ідентифікації (на вибір) 

- приклади використання айдентики в сувенірній продукції 

- приклади використання в зовнішній рекламі 

 

 

Необхідні приклади для роботи за посиланням: 

https://www.behance.net/jessicawalsh 

https://www.behance.net/gallery/83330687/Luiz-Arthuso-Personal-

Brand?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpersonal%20identity 

https://www.behance.net/gallery/49631477/ZAR-Rebrandinghttps://www.behance.net/gallery/71276853/Key-

Namecard 

https://www.behance.net/gallery/52299267/SYDNEY-KAY-Personal-Brand-Identity 

 

Корисні лекції:  

 

https://www.dropbox.com/s/p047onwdvr4srpf/Design%20on%20Steroids%20Lecture1.mp4 

https://www.dropbox.com/s/i8av5aj67ubxpp7/Design%20on%20Steroids%20Lecture_2.mp4 
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https://www.behance.net/gallery/83330687/Luiz-Arthuso-Personal-Brand?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpersonal%20identity
https://www.behance.net/gallery/71276853/Key-Namecard?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpersonal%20identity
https://www.behance.net/gallery/71276853/Key-Namecard?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpersonal%20identity
https://www.dropbox.com/s/i8av5aj67ubxpp7/Design%20on%20Steroids%20Lecture_2.mp4
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Концептуальне проектування» 

 з 13.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 

Викладач:   Лесняк Володимир Іванович ( проф.) 

e-mail:   lesnyakdesign@gmail.com. 

консультації:  Вівторок 9.00 – 12.20, 13.00 – 16.20. П’ятниця 9.00 – 12.20, 13.00 – 16.20 

   

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (1_КП), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_презентація), розширення 

файлів: pdf, jepg, doc. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

24 березня 

 

Завдання №1. Доопрацювання матеріалу курсового проекту на тему: 

Культурно-видовищний проект « Взаємопроникнення стилів в мистецтві і 

дизайні». Панорама мистецтв. Музика та її жанри. (За вказаним планом). 

27 березня 

 

Звітування з І модулю: курсовий проект «Панорама мистецтв». Музика та 

її жанри.  

31 березня Завдання №2. Продовжити роботу з акцидентним шрифтом із 

запропонованим концептуальним рішенням. Виконувати побудову 

кириличної і латинської версій шрифту. Запропонувати ескізні пропозиції 

презентаційного аркушу свого шрифту. 

3 квітня Завдання №2. Виконувати побудову кириличної і латинської версій 

шрифту. Запропонувати ескізні пропозиції презентаційного аркушу свого 

шрифту. 

7 квітня Завдання №2. Остаточно узгодити кириличну і латинську версії 

акцидентного шрифту. Виконати роботи згідно умов конкурсу "Pangram"  

І підготувати файли з роботами до друку. 

10 квітня Завдання №2. Остаточно узгодити презентаційний аркуш акцидентного 

шрифту. Виконати роботи згідно умов конкурсу "Pangram"   

І підготувати файли з роботами до друку. 

14 квітня Тема: Театральний плакат (драма, комедія, трагедія, трагікомедія, дитячий  

mailto:olga.5ganotskaya@gmail.com


театр, експеримент або інше за вибором). 

Завдання №3. Театральний плакат зображувальний. Використовувати 

графічну мову плаката за творчим інтересом: живопис. графіку, колаж, 

фотографія, тощо). Ескізні пошуки. 

17 квітня Завдання №3. Театральний плакат зображувальний. Запропонувати ескізні 

пропозиції. Остаточно узгодити обраний варіант. Виконувати оригінал 

плаката.  

21 квітня Завдання №3. Театральний плакат зображувальний. Виконати оригінал 

плаката. Підготувати файл з роботою до друку. 

24 квітня Завдання №4. Театральний плакат шрифтовий, або афіша. Техніка 

виконання плакату за вибором автора: каліграфія, рисований шрифт, 

акцидентний шрифт, типографіка. Ескізні пошуки. 

28 квітня Завдання №4. Театральний плакат шрифтовий, або афіша. Запропонувати 

ескізні пропозиції. Остаточно узгодити обраний варіант. Виконати 

оригінал плаката. Підготувати файл з роботою до друку. 
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Завдання для дистанційної роботи 

з дисципліни «Проектування упаковки» 

з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Викладач:   Ганоцька Ольга Василівна ( доц., к.м.) 

e-mail:   olga.5ganotskaya@gmail.com 

консультації:  Середа 13.00 – 16.20 

   

Комунікація з викладачем: 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи: в темі листа зазначений курс_назва 

дисципліни (1_ПУ), файли підписуються: прізвище_назва завдання (Петров_презентація), розширення 

файлів: pdf, jepg, doc. 

Розклад консультацій: 

Дата Тема завдання 

8 квітня 

 

Завдання №3. Доопрацювання pdf-презентації на запропоновану тему з 

проектування упаковки на основі курсового проекту з аналізом референсів 

та із запропонованим концептуальним рішенням. 

15 квітня 

 

Завдання №4. Макетування і моделювання елементів пакувального 

комплексу. Створення макетів та ескізних рішень у розгортках (ai, pdf, 

png, psd). 

22 квітня Продовження роботи над завданнями №3 та №4.  
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