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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комп`ютерний 

дизайн у графіці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів для напрямку підготовки 022 – «Дизайн». 

 

Предметом вивчення дисципліни є: засоби, методи та практичні застосування 

комп’ютерної графіки в комп’ютерних системах та мережах. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: 

«комп’ютерний дизайн», «Композиція», «Проектна графіка», «Дизайн-

проектування», «Шрифти та каліграфія», «Нарисна геометрія та перспектива». 

 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Понятійні компоненти поліграфічного дизайну 

        2. Програми для для роботив поліграфії. 

     1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 1.1. Мета курсу «Дизайн поліграфічної продукції» - теоретична і 

практична підготовка студентів, майбутніх фахівців з графічного дизайну, щодо 

створення та підготовки до друку рекламних або інших зображень та макетів, 

створення поліграфічної продукції. 

 

Загальна мета конкретизується в основних завданнях: 

 

1.2.Завдання курсу: Набуття практичних навичок: в засвоєнні методики роботи 

накомп’ютері на базі програм Adobe Indesign, Adobe Illustrator та Аdobe Phonoshop; 

в передпроектномуаналізі, збору вихідних даних про завдання; розробці концепції, 

ідеї; в роботі із модульною сіткою та стилів. 

 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основи роботи на комп’ютері в програмах Indesign, Adobe Illustrator та Аdobe 

Phonoshop; 

- особливості роботи з зображеннями згідно встановленої мети; 

- методи створення та редагування графічних макетів; 

- правила роботи з різними зображеннями (растр або вектор); 

- принципи створення складних макетів; 

- правила застосування різних видів інструментів відповідно до поставленої 

мети; 

-   принципи налаштування програм; 

-   правила додрукованої підготовки, обробки зображень для подальшого 

використання 

 

 



вміти:- вміти робити основні налаштування та організовувати робочий простір 

програм; 

- використовувати у роботі сітки та лінійки; 

- створювати та редагувати комп’ютерні макети шляхом графічних 

редакторів Adobe Indesign, Adobe Illustrator та Аdobe Phonoshop; 

- редагувати готові макети, власні та зроблені іншими фахівцями за 

допомогою програм Adobe Indesign, Adobe Illustrator та Аdobe Phonoshop; 

створювати і налаштовувати оригінал макет, а також знанати та вміти 

користуватися пантовими (плашечними) кольорами, розуміти їх призначення; 

- виділяти та редагувати елементи макету різних рівнів складності; 

працювати зі складними текстурами, групами та шарами; 

- використовувати стилі шарів та режими змішування; 

- використовувати інструменти для створення власних елементів, зображень 

та малюнків для комп’ютерних макетів; 

- створювати умови для полегшення роботи над макетом; 

- налаштовувати особливі властивості будь-яких інструментів для роботи; 

- створювати тримірні зображення, їх реалістичну візуалізацію; 

- робити кольорову корекцію растрових та векторних зображень; 

- використовувати програми для різних видів завдань (фотомистецтва, рекламних 

макетів, або поліграфії); 

- використовувати інструменти Adobe Indesign, Adobe Illustrator та Аdobe 

Phonoshop для корекції зображень; 

- готувати будь-які створені макети або зображення для подальшого 

використання (интернет, поліграфія, преса, зовнішня реклама, сувенірна 

продукція). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 104 години / 7  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Понятійні компоненти комп’ютерного дизайну. 

Програми векторної графіки. 

 

Тема 1  . Комп’ютерний дизайн та графіка. Види комп’ютерної графіки 

комп’ютерний дизайн. Поняття про друковану продукцію. Векторна графіка та 

растрова графіка в поліграфії. Модульна сітка. Вьорстка та особливості дизайну. 

Тема 2 . Колір і моделі кольору. Формати графічних файлів. Поняття кольору. 

Моделі кольорів. Індексування кольорів. Адитивна модель RGB. Модель CMYK. 

Кольоророзподіл при друці. Представлення графічних даних. Формати графічних 

файлів. 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Програми растрової графіки Adobe Potoshop. 



 

Тема 3.  Растровий графічний редактор Adobe Potoshop. Панель інструментів. 

Поняття об’єкта. Створення і обробка простих об’єктів (графічних примітивів). 

Розміщення та компонування об’єктів. Заповнення. Робота з текстом. 

 

        Тема 4. . Прграма Adobe InDesign. Панель інструментів. Поняття об’єкта. 

Робота з інструментами малювання в Adobe InDesign та Adobe Potoshop . Робота з 

шарами. Розміщення та компонування об’єктів. Створення і обробка контурів. 

Робота з текстом, стилі. Фільтри. Ефекти. 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Способи трансформацiї. Колаж з простих фігур з використання 

інструмента олівець.  

2. Стилізація природних мотивів. Декоративна композиція на основі 

природного аналогу. 

3.  Задані фігури на площині та види їх взаємодії (прилягання, врізання). 

4. Розробка карти міста, парку,  зоопарку тощо. 

5. Робота з модульною сіткою,  вьорстка буклета. Створення стилізованої 

святкової откритки. 

6. Взаємодія двох програмних продуктів: Adobe InDesign та Adobe 

Potoshop (зображення та текст). 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Веселовська Г.В. та ін. Основи комп'ютерної графіки: Навч. посібник Кн. 1. 

- Херсон: Олді-плюс, 2001. - 216с. 

2. Коссак О.С. Венгерський П.С. Adobe InDesign СС. Віртуальний кольоровий 

світ. - Львів: БаК, 2000. - 140с. 

3. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник для студентів / В.Є. 

Михайленко, В.М. Найдиш та ін. - К.: Вища школа, 2001. - 350с. 

4. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне - СПб.: Питер, 2004. - 

216с. 

5. Порев В.Н. Компьютерная графика - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 432с. 

6.  Романычева З.Т. и др. Инженерная и компьютерная графика - М.: ДМК 

Пресс, 2001. - 592с. + CD-ROM.  

7. Пономаренко С.И. Adobe Photoshop 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 864с 

8.  Пономаренко С.И. Adobe InDesign. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 742с 

9.  Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной 

среды. Дизайн унифицированных объектов: Учеб. пособие. – М.: 

АрхитектураС, 2004. – 232 с. 

10. Дизайн архитектурной среды: Учеб. Для вузов / Г.Б. Минервин, А.В. 

Ермолаев, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, Н.И. Щепетков, А.А. Гаврилина, Н.К. 

Кудряшов. – М.: Архитектура-С, 2006. – 504 с. 



11. .Забелина Е.В. Поиск нових форм в ландшафтной архитектуре: Учеб. 

Пособие. – М.: Архитектура-С, 2005. – 160 с. 

12. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном 

искусстве и архитектуре. – М.: АРТ-Родник, 2006. – 256 с. 

13. Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного 

проектирования. Дизайн архитектурной среды: Учеб. Пособие для вузов. – 

М.:Архитектура-С, 2004. – 96 с. 

14. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / Тімохін В.О., 

Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін.. – К.: КНУБА, 2010. – 400 с. 

15. Основы архитектурной композиции и проектирования /Под общ. ред. 

А.А.Тица. – К.: «Вища школа», - 1976. – 256 с. 

 

 

       4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, курсова 

робота. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, 

контроль виконання практичних робіт (клаузур, ескізів, проектів та макетів), усне 

опитування. 

 

 

Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої 

освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим 

навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм). 

 
 


