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Графічний дизайн 

Тип дисципліни: 
вибіркова. 
Семестр: 
Другий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: практичні – 64. 
Лектор: 
канд. мистецтвознавства, доцент Сидор М.Б. 
Результати навчання: 
– знання: характеристики графічного дизайну як специфічного різновиду проектно-творчої діяльності; 
відповідної термінології; ролі та функції графічного дизайну в соціально-суспільному розвитку; вимог до 
якості виконання графічних творів; методів самоконтролю за етапністю роботи та змістовною відповідністю 
графічних зображень проектному або навчально-методичному завданню; 
– освоєння: традиційних та сучасних проектних матеріалів, що використовуються дизайнером-графіком; 
напрямів та сфер діяльності, що формують царину «Графічного дизайну»; засобів побудови композицій в 
об’єктах «Графічного дизайну»; базових принципів користування ПК; 
– уміння: застосовувати теоретичні знання у безпосередній практичній проектній діяльності; виражати 
графічною мовою якості матеріальних об’єктів; використовувати властивості образно-графічної мови і 
добирати технічні засоби для її відтворення; практично виконувати художньо-графічний твір з дотриманням 
вимог до його структури і розкриттям змісту обраної теми; використовувати теоретичні знання та практичні 
навички графічної роботи для організації площини за допомогою ПК; дотримуватися правил користування 
сучасною комп’ютерною технікою. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– Теорія і практика рисунку; 
– Теорія і практика живопису; 
– Декоративний живопис; 
– Станкове і монументальне малярство; 
– Сучасне образотворче мистецтво України; 
– Сучасне декоративно-прикладне мистецтво; 
– Сакральне мистецтво. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Графічний дизайн як галузь художньо-проектної діяльності. Іменний шрифтовий знак. Образний 
зображувальний знак. Робота над композицією. Блок-знак певної галузі чи виду діяльності людини. 
Фірмовий знак (емблема) кафедри, факультету, університету. Рекламний проспект (буклет) закладу, 
підприємства, організації, заходу. Робота над макетом в електронному форматі. Рекламний плакат у системі 
фірмового комплексу підприємства, організації, закладу. Вітальна листівка з конвертом. Робота над 
макетом. Рекламно-інформаційний плакат. Робота над композицією. 
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Форми та методи навчання:  
практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: перегляд аудиторних практичних робіт та індивідуальних практичних завдань як 
самостійної (домашньої) роботи. 
– підсумковий контроль: співбесіда з лектором за питаннями самостійного опрацювання матеріалів курсу; 
екзамен. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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