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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –7 

Галузь знань 

 

02 – Культура і мистецтво 
За вибором 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання Г 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

3, 4-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 7 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр  

18 год.  — 

Практичні 

52 год — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

140 год.  — 

Індивідуальні  

завдання: — 

Вид контролю: 

диф.залік, іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в 

основі дисципліни та ознайомлення з основами комп’ютерного дизайну.  

Завдання: надання студентам знань щодо основних елементів дизайну: 

взаємовідношенням форми і змістом, компоновки, лінії, тексту, кольору, 

мультимедійними додатками, а також з особливостями web-дизайну. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні правила дизайну;  

 технічні пристрої побудови графічних зображень;  

 основи побудови графічних зображень;   

 взаємозв’язок смислових і образно-графічних складових проекту; 

 базові прийоми композиції; 

 сучасні програмні продукти комп’ютерної графіки, 

вміти:  

 використовувати прийоми роботи з контурними графічними формами і 

силуетними зображеннями; 

 використовувати прийоми роботи в програмах комп’ютерної графіки і 

анімації; 

 створювати мультимедійні інформаційні проекти, які об’єднують текст, 

графіку, відео, анімацію, звук. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 Основні поняття комп’ютерного дизайну.  

Розглядує основні поняття і визначення комп’ютерного дизайну і його 

основної складової комп’ютерної графіки.  

Тема 1. Специфіка дизайну. Основні визначення. Види сучасної проектної 

дизайнерської творчості з використанням технологій мультимедіа. Елементи 

дизайну та їх використання. Методи представлення графічних зображень. 

Принципи растрової та векторної графіки. Особливості редакторів растрової та 

векторної графіки. Робота з векторним зображенням. Створення та редагування 

контурів. Робота з формами та перспективою. Розробка фірмового стилю. 

Планування і створення макету. Використання спецефектів. Робота з растровими 

зображеннями. Техніка виділення областей зображення. Створення та робота з 

багатошаровим зображенням. Виконання складного монтажу. 

Тема 2. Пристрої для введення та виведення графічної інформації. 

Залежність якості зображення від параметрів пристрою. Зберігання графічної 

інформації, формати графічних файлів. Графічні конвертери. 

Тема 3. Колір та шрифт – як засіб для створення проекту дизайну. 

Колористика та кольорові моделі. Кодування кольору у різних графічних 

редакторах.. Сприйняття і значення кольору. Організація палітр. Використання 

техніки малювання та ретушування. Категорії шрифту. Кернінг, трекінг, лідінг. 
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Особливості використання та обмеженості. Розробка шрифтів. Оформлення 

тексту. Верстка тексту. Робота з кольором, групами, текстом, графікою. 

 

Змістовий модуль 2 Різновиди комп’ютерного дизайну, методи, підходи 

та інструменти створення. 

Програми для створення комп’ютерного дизайну. Особливості створення 

різновидів комп’ютерного дизайну. 

Тема 4. Використання графічних фільтрів та анімації, як елементів 

дизайну. Фільтри насадки і їх цифрові аналоги. Глибина зображення. Ефект руху, 

соляризація, фотографіка, пастеризація, психоделіка, імітація освітлення, колаж, 

цифрові реквізити, цифрові трафарети. Виконання складного монтажу. Способи 

трансформації об'єктів. Використання зразків і екземплярів. Бібліотека еталонів. 

Зміна властивостей екземплярів. Методи створення анімації. Складна анімація. 

Практичні прийоми. Використання звуку. Створення кнопок. Оптимізація ролика 

або слайд шоу. 

Тема 5. Комп’ютерний дизайн з використанням 3D графіки. Тривимірна 

комп’ютерна графіка її призначення і можливості. Інструменти для створення 

сцен. Створення тривимірних об’єктів. Створення  і перетворення об'єктів і груп 

об'єктів. Модифікатори об'єктів. Тривимірне редагування об'єктів за допомогою 

модифікаторів. Створення складних об'єктів. 

Тема 6. WEB дизайн. Особливості і аспекти WEB дизайну. Адаптивний 

дизайн. Середовища і шаблони створення адаптивного дизайну. Анімація і 3D 

графіка у WEB дизайні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 3 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття комп’ютерного дизайну. 

Тема 1. Специфіка дизайну. 

Основні визначення. Види сучасної 

проектної дизайнерської творчості з 

використанням технологій 

мультимедіа. Елементи дизайну та 

їх використання. Методи 

представлення графічних 

зображень.  Принципи растрової та 

векторної графіки. Особливості 

редакторів растрової та векторної 

40 4 16   30       
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графіки. Робота з векторним 

зображенням. Створення та 

редагування контурів. Робота з 

формами та перспективою. 

Розробка фірмового стилю. 

Планування і створення макету. 

Використання спецефектів. Робота 

з растровими зображеннями. 

Техніка виділення областей 

зображення. Створення та робота з 

багатошаровим зображенням. 

Виконання складного монтажу. 

Тема 2. Пристрої для введення та 

виведення графічної інформації. 

Залежність якості зображення від 

параметрів пристрою. Зберігання 

графічної інформації, формати 

графічних файлів. Графічні 

конвертери. 

14 2 4   20       

Тема 3. Колористика та кольорові 

моделі. Кодування кольору у різних 

графічних редакторах. Сприйняття і 

значення кольору. Організація 

палітр. Використання техніки 

малювання та ретушування. 

Категорії шрифту. Кернінг, трекінг, 

лідінг. Особливості використання 

та обмеженості. Розробка шрифтів. 

Оформлення тексту. Верстка 

тексту. Робота з кольором, групами, 

текстом, графікою. 

38 4 10   30       

Разом за змістовим модулем 1 102 10 30   80       

Семестр 4 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Різновиди комп’ютерного дизайну, методи, підходи та 

інструменти створення 

Тема 4. Використання графічних 

фільтрів та анімації, як елементів 

дизайну. Фільтри насадки і їх 

цифрові аналоги. Глибина 

зображення. Ефект руху, 

солярізація, фотографіка, 

пастеризація, псіходеліка, імітація 

освітлення, колаж, цифрові 

32 4 8   20       
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реквізити, цифрові трафарети. 

Виконання складного монтажу. 

Способи трансформації об'єктів. 

Використання зразків і екземплярів. 

Бібліотека еталонів. Зміна 

властивостей екземплярів. Методи 

створення анімації. Складна 

анімація. Практичні прийоми. 

Використання звуку. Створення 

кнопок. Оптимізація ролика або 

слайд шоу. 

Тема 5. Комп’ютерний дизайн з 

використанням 3D графіки. 

Тривимірна комп’ютерна графіка її 

призначення і можливості. 

Інструменти для створення сцен. 

Створення тривимірних об’єктів. 

Створення  і перетворення об'єктів і 

груп об'єктів. Модифікатори 

об'єктів. Тривимірне редагування 

об'єктів за допомогою 

модифікаторів. Створення складних 

об'єктів. 

40 2 10   20       

Тема 6. WEB дизайн. Особливості і 

аспекти WEB дизайну. Адаптивний 

дизайн. Середовища і шаблони 

створення адаптивного дизайну. 

Анімація і 3D графіка у WEB 

дизайні. 

36 2 4   20       

Разом за змістовим модулем 2 108 8 22   60       

Усього годин  210 18 52   140       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1.  Робота з векторним зображенням. Створення та редагування 

контурів. Робота з формами та перспективою. Розробка фірмового 

стилю. Планування і створення макету. Використання спецефектів. 

Робота з растровими зображеннями. Техніка виділення областей 

зображення. Створення та робота з багатошаровим зображенням. 

Виконання складного монтажу. 

16 

2. 3 Зберігання графічної інформації, формати графічних файлів. 

Графічні конвертери. 
4 
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3.  Розробка шрифтів. Оформлення тексту. Верстка тексту. Робота з 

кольором, групами, текстом, графікою. 
10 

4. 5 Виконання складного монтажу. Способи трансформації об'єктів. 

Використання зразків і екземплярів. 
8 

5.  Створення тривимірних об’єктів. Створення  і перетворення 

об'єктів і груп об'єктів. 
10 

6.  Середовища і шаблони створення адаптивного дизайну. 4 

Усього 52 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1.  Використання графічних фільтрів та анімації, як елементів 

дизайну. Фільтри насадки і їх цифрові аналоги. Глибина 

зображення. Ефект руху, соляризація, фотографіка, пастеризація, 

психоделіка, імітація освітлення, колаж, цифрові реквізити, 

цифрові трафарети. Виконання складного монтажу. Способи 

трансформації об'єктів. Використання зразків і екземплярів. 

Бібліотека еталонів. Зміна властивостей екземплярів. Методи 

створення анімації. Складна анімація. Практичні прийоми. 

Використання звуку. Створення кнопок. Оптимізація ролика або 

слайд шоу. 

30 

2.  Пристрої для введення та виведення графічної інформації. 

Залежність якості зображення від параметрів пристрою. 

Зберігання графічної інформації, формати графічних файлів. 

Графічні конвертери. 

20 

3.  Колористика та кольорові моделі. Кодування кольору у різних 

графічних редакторах.. Сприйняття і значення кольору. 

Організація палітр. Використання техніки малювання та 

ретушування. Категорії шрифту. Кернінг, трекінг, лідінг. 

Особливості використання та обмеженості. Розробка шрифтів. 

Оформлення тексту. Верстка тексту. Робота з кольором, групами, 

текстом, графікою. 

30 

4.  Використання графічних фільтрів та анімації, як елементів 

дизайну. Фільтри насадки і їх цифрові аналоги. Глибина 

зображення. Ефект руху, соляризація, фотографіка, пастеризація, 

психоделіка, імітація освітлення, колаж, цифрові реквізити, 

цифрові трафарети. Виконання складного монтажу. Способи 

трансформації об'єктів. Використання зразків і екземплярів. 

Бібліотека еталонів. Зміна властивостей екземплярів. Методи 

створення анімації. Складна анімація. Практичні прийоми. 

Використання звуку. Створення кнопок. Оптимізація ролика або 

слайд шоу. 

20 



9 
 

  

 

7. Методи навчання 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни ―Комп’ютерний 

дизайн‖ є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

 

8. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни ―Комп’ютерний 

дизайн‖ є  такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль :  іспит. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий тест 

(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 20 100 

10 5 15 20 20 10 
 

Т1, Т2, ..., Т6 – теми змістових модулів. 

 

5.  Комп’ютерний дизайн з використанням 3D графіки. Тривимірна 

комп’ютерна графіка її призначення і можливості. Інструменти 

для створення сцен. Створення тривимірних об’єктів. Створення  

і перетворення об'єктів і груп об'єктів. Модифікатори об'єктів. 

Тривимірне редагування об'єктів за допомогою модифікаторів. 

Створення складних об'єктів. 

20 

6.  WEB дизайн. Особливості і аспекти WEB дизайну. Адаптивний 

дизайн. Середовища і шаблони створення адаптивного дизайну. 

Анімація і 3D графіка у WEB дизайні. 

20 
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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. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Рунне В.Ф. Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. 

Учебное пособие  М.: М3 – Пресс, 2003. – 253 с. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие. М.: Бином, 2005. – 

212 с. 

3. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2006. – 218 с. 

4. Against the Clock. Искуство дизайна с компьютером и без... Пер. с англ. М.: 

Кудиц – Образ, 2005. – 210 с. 

5. Робин Уильямс. Не-дизайнерская книга о дизайне. Основы дизайна и 

типографики для новичков. Пер. с англ. СПб: ИД «Весь», 2002. – 128 с. 

6. Шнейдеров Виталий.  Фотография, реклама, дизайн на компьютере. 2-е 

издание. СПб.: Питер, 2004. – 331 с. 

7. Леонтьев Борис.  Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты. Интернет 

издание. 

8. Ким Ли и др.  3D Studio Max для дизайнера. Искусство трехмерной 

анимации. 2-е издание. Пер. с англ. К: ООО «Тид «ДС», 2003. – 864 с. 
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9. Марк Кэмпбел. Строим Web-сайты. Дизайн – HTML - CSS. GARAGE. Пер. с 

англ. М.: Изд-во Триумф, 2006. – 480 c. 

 

Допоміжна 

10. http://photoshop.demiart.ru/ Уроки Adobe Photoshop. 

11. http://www.photoshop-master.ru  Фотошоп уроки для тех кто ценит качество. 

12. http://corel.demiart.ru/index.php/corel-draw-book  Уроки CorelDraw. 

13. http://www.compress.ru/lesson.aspx Журнал Компьютерпресс. 

http://lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html Создание слайдов и презентаций в 

PowerPoint. 

http://photoshop.demiart.ru/
http://www.photoshop-master.ru/
http://corel.demiart.ru/index.php/corel-draw-book
http://www.compress.ru/lesson.aspx
http://lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html

