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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 

 

02 – Культура і 

мистецтво 

Нормативна 

Модулів – 1 
 (кількість семестрів) 

Спеціальність  

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 4-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –Г 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –104 

7-й,  — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

12 год. — 

Практичні 

38 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

54 год. — 

Іспит 

— — 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 4:6 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є теоретична і практична підготовка 

студентів, майбутніх фахівців з дизайну щодо проектування та розміщення 

компонентів графічного дизайну в інтер’єрі та екстер’єрі житлових та 

громадських приміщень.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття практичних 

навичок: в освоєнні методики проектування на компютері на базі програми Adobe 

Illustrator та Autodesk 3ds Max в передпроектному аналізі, збору вихідних даних 

про об’єкт проектування; розробці концепції; в функціональному зонуванні; в 

предметно-просторовій організації середовища; в роботі із матеріалами; в 

кольоровому та стильовому рішенні простору.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

- етапи та вимоги до проектування, 

- сучасні тенденції в проектуванні середовища, 

- сучасні матеріали та технології в оформленні середовища, 

- основи проектування на комп'ютері в програмі Adobe Illustrator та Autodesk 

3ds Max. 

вміти : 

- створювати концепцію проекту; 

- виконувати на комп'ютері ортогональні проекції планів, розгорток стін; 

- оформлювати проект відповідно до державних стандартів; 

- будувати в об'ємі інтер'єр приміщення; 

- використовувати в проекті сучасні матеріали та технології; 

- виконувати всі етапи проектування в програмі Adobe Illustrator та Autodesk 

3ds Max. 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Комп’ютерні технології в поліграфічному дизайні. 

Тема 1. Комп’ютерні технології. 

Комп’ютерна графіка. Історія виникнен комп’ютерной графіки. Віртуальна 

реальність. 

Тема 2. Основні елементи програми Adobe InDesign та їх властивості. 

Робоче середовище та процес проектування. Основні інструменти 

проектування. Можливості використання програми. 

 

Тема 3. Основні елементи програми Adobe Photoshop та їх властивості. 

Робоче середовище та процес проектування. Основні інструменти 

проектування. Можливості використання програми  

Тема 4. Візуалізація.  

Рівні розвитку засобів візуалізації. Візуалізація у різних галузях науки. 

Шари, комп'ютерна візуалізація. Художня візуалізація. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових 

модулів і тем 

 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Комп’ютерні технології в дизайн-проектуванні. 

Тема 1. 

Комп’ютерні 

технології. 

24 4 10 — 12 — — — — — 

Тема 2. Основні 

елементи 

програми Adobe 

InDesign 

властивості. 

24 2 10 — 12 — — — — — 

Тема 3. Основні 

елементи 

програми Autodesk 

Photoshop та їх 

властивості. 

24 2 8 — 14 — — — — — 

Тема 4. 

Візуалізація. 
30 4 10 — 16 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 1 
102 12 36 — 54 — — — — — 

Усього годин  102 12 38 — 54 — — — — — 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Розробка плакату. Стиль біо-тек.  4 — 

2 Розробка плакату. Стиль біо-тек. 4 — 

3 Розробка буклета на вибір  4 — 

4 Розробка буклета на вибір. 4 — 

5 Розробка малої архітектурної форми на вибір. 4 — 

6 Розробка кишенькового календара 2 — 

7 Розробка кишенькового календара 2 — 

8 Розробка кишенькового календара 2 — 

9 Розробка візіток 2 — 

10 Розробка візіток 2 — 

11 Верстка макету 4 — 

12 Верстка макету 4 — 

 Усього  38 — 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Розробка плакату. Стиль біо-тек.  4 — 

2 Розробка плакату. Стиль біо-тек. 4 — 

3 Розробка буклета на вибір  6 — 

4 Розробка буклета на вибір. 4 — 

5 Розробка малої архітектурної форми на вибір. 6 — 

6 Розробка кишенькового календара 4 — 

7 Розробка кишенькового календара 4 — 

8 Розробка кишенькового календара 6 — 

9 Розробка візіток 4 — 

10 Розробка візіток 6 — 

11 Верстка макету 4 — 

12 Верстка макету 6 — 

 Усього  54 — 

 

7. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні 

методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні (опрацювання та засвоєння теми); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі; 

в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); навчальна дискусія, аналіз конкретних зразків продукції 

графічного дизайну; метод активного програмного навчання, мозкова атака; 

в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для 

самоконтролю). 

 

 

 

8. Методи контролю 

Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального 

процесу. Систематичний контроль впорядковує процес навчання. Стимулює 

мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна 

об'єктивно оцінити якість навчання. Залежно від дидактичної мети 

використовують наступні види контролю: 
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Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про 

вихідний рівень знань студентів і проводиться перед вивченням окремих тем 

дисципліни (письмові роботи, тести); 

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів 

(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, 

тести); 

Побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих 

тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання); 

Повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті 

(опитування, дискусії, тести, письмові роботи); 

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу; 

Модульний – перевірка рівня знань і умінь у межах змістовного модуля 

(модульна контрольна робота); 

Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості 

сформованих умінь та набутих знань (іспит). 

Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка, 

письмова перевірка, тестова перевірка. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Залік 
Вид занять Змістовий модуль №1 Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т1 Т2 

Лекції 4 6 

— 

10 

Практ.зан. 25 35 60 

Поточн. контр.: 

реферат 
5 5 10 

ін.види поточн. контр.  

(сам. роб.) 
10 10 20 

Усього 44 56 — 100 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів.  

Залік 
Вид занять Змістовий модуль №1 Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т3 Т4 

Лекції 4 6 

— 

10 

Практ.зан. 25 35 60 

Поточн. контр.: 

реферат 
5 5 10 

ін.види поточн. контр.  

(сам. роб.) 
10 10 20 

Усього 44 56 — 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

11. Рекомендована література 

Базова 

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. 
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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.   

 

Додаткова література: 

 

1. Агронович-Пономарева Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий / 

Е.С. Агронович-Пономарев, Н.И. Аладова - узд. 2-е- Ростов на Дону: Феникс, 

2006. - 348 с.  

2. Ранеев В.Р. Интерьер: Учебн. пособие - М.: Высшая шк., 1987. - 230 с. 

3. Environment & Landscape. Archiworld. – 299 р 


