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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 – 7 

Галузь знань 

 

02 – Культура і 

мистецтво 

Нормативна 

Модулів – 2 
 (кількість семестрів) 

Спеціальність  

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Г 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –216  

3-й, 4-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 7 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

20 год. — 

Практичні 

88 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

108 год. — 

Модульний контроль 

— — 

Консультації 

— — 

Іспит 

— — 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 3:7 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є - теоретична і практична підготовка 

студентів, майбутніх фахівців з графічного дизайну, щодо 

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

обробка фотографій, створення поліграфічної продукції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття практичних 

навичок: в засвоєнні методики роботи на комп’ютері на базі програм Corel Draw, 

Adobe Illustrator та Adobe Photoshop; в передпроектному аналізі, збору вихідних 

даних про завдання; розробці концепції, ідеї; в роботі ізпалітрами кольорів та 

стилів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- основи роботи на комп’ютері в програмах Corel Draw, Adobe 

Illustrator та Adobe Photoshop; 

- 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 

уміти:  
- вміти робити основні налаштування та організовувати робочий простір 

програм; 

- використовувати у роботі сітки та лінійки; 

- створювати та редагувати комп’ютерні макети шляхом графічних 

редакторів Corel Draw, Adobe Illustrator та Adobe Photoshop; 

- редагувати готові макети, власні та зроблені іншими фахівцями за 

допомогою програм Corel Draw,  Adobe Illustrator та Adobe Photoshop; 

створювати і налаштовувати кольорові палітри а також знати 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); 
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- використовувати інструменти Corel Draw, Adobe Illustrator та Adobe Photoshop 

для кольорової корекції зображень; 

- вміти готувати будь-які створені макети або зображення для подальшого 

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

продукція). 

 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Понятійні компоненти комп’ютерного дизайну. 

Тема 1. Комп’ютерний дизайн та графіка.  

Види комп’ютерної графіки. Поняття про комп’ютерний дизайн. Поняття 

про растрову графіку. Векторна графіка. Математичне представлення об’єктів. 

Фрактальна графіка. Тривимірна графіка. Інженерна графіка. 

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

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

CMYK. Модель НSB. Кольоророзподіл при друці. Представлення графічних 

даних. Формати графічних файлів. 

 

Змістовий модуль 2. Програми для обробки векторної та растрової 

графіки. 

Тема 3.  Векторний графічний редактор Adobe Illustrator. Панель 

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

примітивів). Розміщення та компонування об’єктів. Заповнення. Робота з 

текстом. 

         Тема   4 .      Растровий графічний редактор Adobe Photoshop. Панель 

інструментів. Поняття об’єкта. Робота с фігурами. . Робота с шарами Adobe 

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

Робота з текстом, стилі. Фільтри. Ефекти. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

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. Понятійні компоненти комп’ютерного дизайну. 

Тема 1. Комп. 

дизайн та графіка      
54 4 20 — 30 — — — — — 

Тема 2. Колір і 52 6 24 — 22 — — — — — 
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моделі кольору. 

Разом за змістовим 

модулем 1 
104 10 44 — 52 — — — — — 

   Змістовий модуль 2. . Програми для обробки векторної та растрової графіки. 

Тема 3. Векторний 

графічний 

редактор Adobe 

Illustrator 

48 4 18 — 26 — — — — — 

Тема 4. Векторний 

графічний 

редактор Adobe 

Photoshop 

62 6 26 — 30 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 2 
110 10 44 — 56 — — — — — 

Усього годин  216 20 88 — 108 — — — — — 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Способи трансформацiї. 4 — 

2 Линії і інструмент Freehand. 4 — 

3 Стилізація природних мотивів. 4 — 

4 Декоративна композиція на основі природного аналогу. 4 — 

5 Задані фігури на площині та види їх взаємодії 

(прилягання, врізання). 

4 — 

6 Взаємодія двох об`ємних фігур (фігура з гранями та 

фігура обертання). 

4 — 

7 Линії і інструмент Bezier. 4 — 

8 Лінії змінної ширини і інструмент Artistic Media. 4 — 

9 Інструмент Shape і маніпулювання вузлами кривих. 4 — 

10 Перетворення розтягування і повороту виділених вузлів. 4 — 

11 Колаж з простих фігур з використання інструмента 

олівець. 

4 — 

12 Інструмент Shape і текстові об'єкти. 4 — 

13 Коригування відстані між суміжними символами 4 — 

14 Інструмент Knife. 4 — 

15 Покрокові переходи з незамкненими керуючими 

об'єктами. 

4 — 

16 Робота з фігурами,  колаж на тему «Майже зима». 4 — 

17 Створення стилізованої пейзажної елюстрації. 4 — 

18 Розробка карти міста, парку,  зоопарку тощо. 4  

 Усього  72 — 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Вправи на побудову ліній від руки. 8 — 

2. Виконання вправ на побудову ліній інструментом Bezier. 8 — 

3. Виконання вправи на побудову суперлінії. 6 — 

4. Вправи на побудову сполучних ліній. 8  

5. Вправи виділення, копіювання та перетворення об'єктів. 8 — 

6. Перетягування напрямних точок. 8 — 

7. Роз'єднання кривої і з'єднання вузлів. 8 — 

8. Перетворення розтягування і повороту виділених вузлів. 9 — 

9. Виконання вправ на симетричне зміщення вузлів. 8 — 

10. Вправи на розрізання об'єктів. 9 — 

11. Створення клонів і клонування ефектів. 8 — 

12. Побудова ореолів і імітації руху. 9 — 

13. Побудова об'єкта складної форми шляхом об'єднання. 9 — 

 Усього  106 — 

 

 

 

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). 
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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: 

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 Змістовий модуль №2 Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 

Лекції 2 2 3 3 

— 

10 

Практ.зан. 12 12 12 12 48 

Поточн. контр.: 

реферат 
2 2 2 2 8 

ін.види поточн. 

контр.  

(сам. роб.) 

6 6 6 6 24 

Усього 22 22 23 23 10 100 

 

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

 

Іспит 
Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 2 2 3 3 

— 

10 

Практ.зан. 12 12 12 12 48 

ін.види поточн. 

контр.  
5 5 6 6 22 
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(сам. роб.) 

Усього 19 19 21 21 20 100 

 

Т5, Т6 ... Т8 – теми змістових модулів.  

 

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 практичних робіт. 

 

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. Corel Draw 8 - 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.  
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