1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Характеристики дисципліни за
формами навчання
денна

заочна

Вид дисципліни

вибіркова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/годин

5/150

Курс

4

-

Семестр

8

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

1

-

Обсяг кредитів

3

-

Обсяг годин, в тому числі:

90

-

Аудиторні

42

-

Модульний контроль

6

-

Семестровий контроль

-

-

42

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою курсу є підготовка фахівця з високим рівнем художньодизайнерської майстерності для самостійного творчого вирішення завдань
професійної діяльності, формування творчого світогляду студентів та
розвиток дизайн-мислення в композиційній творчості, що базується на
взаємодії графічного проектування та художньої творчості.
В процесі освітньо-професійної підготовки майбутнього дизайнера
дисципліна «Проектування об’єктів реклами» має пропедевтичний характер.
Формування професійного мислення майбутніх фахівців графічного дизайну
здійснюється від набуття студентами знань та навичок для самостійного
творчого вирішення дизайнерських задач щодо створення площинних
композицій через формування об’ємно-просторових композицій до реалізації
глибинно-просторових композицій як фундаментальної основи проектної

діяльності. При цьому студентами вивчаються різні аспекти професійної
діяльності дизайнера з урахуванням впливу сучасного прогресу на методи й
форми проектної роботи.
Завданнями дисципліни «Проектування об’єктів реклами» є:
-

ознайомлення з теоретичними основами мистецтва композиції та
гармонізації художніх форм;

-

оволодіння засобами графічної формалізації й стилізації, сучасними
та класичними техніками композиційних прийомів;

- набуття вмінь та навичок у матеріалізації інформації та створенні
художніх образів засобами композиції;
- формування й розвиток професійного мислення майбутніх фахівців
графічного дизайну.
Фахові компетентності базові (Організаційна, Мистецтвознавча) та
спеціальні (Проектно-творча, Технологічна), а саме:
 Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та
оцінювати дизайнерську діяльність та взаємодію її суб’єктів.
 Володіння професійним термінологічним апаратом.
 Знання історії та теорії стилів, напрямів і течій у мистецтві й дизайні.
 Здатність використовувати у практичній діяльності

досвід світової та

вітчизняної шкіл дизайну, методів та прийомів провідних дизайнерів.
 Володіння різними методиками проектування об’єктів графічного дизайну
(поліграфічна продукція, пакування, фірмовий стиль, плакат, книжкова
графіка, носії реклами, медіа-простір тощо).
 Володіння знаннями й уміннями у галузі інформатики та комп’ютерних
технологій з дизайн-проектування.
 Здатність до формування необхідного обсягу фахової інформації з різних
джерел (електронних, письмових, архівних і усних) для виконання
конкретного дизайнерського завдання.
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

Під час практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи,
використовуючи набуті знання з теорії та практики композиції, студенти
набувають умінь та навичок:
 правильно

визначати

структурні

принципи

побудови

площинної

композиції;
 практично застосовувати засоби композиції при моделюванні різних типів
композицій із заданими властивостями;
 коректно інтерпретувати зображення в процесі розробки дизайн-продукту;
 використовуючи знання виражальних засобів та теорії композиції,
самостійно виконувати дизайн-розробки в різних видах та жанрах
мистецтва;
 володіти методикою обробки графічних матеріалів в процесі дизайнпроектування;
 методично вірно володіти термінологією для майбутньої професійної
діяльності.
Основними формами організації навчальної роботи є робота в аудиторії
під контролем педагога, а також самостійна робота з аналогами, літературою,
репродукціями, відвідування музеїв, виставкових зал, фахових виставок тощо,
що сприяє розвитку образного мислення та творчих здібностей студентів.
Набуті знання з основ композиції та проектної графіки закріплюються в
процесі виконання практичних робіт, а також під час індивідуальних занять та
модульного контролю.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Знакові системи у фірмовому стилі.
Тема 1. Знак, види знаків. Роль
товарного знаку (ТЗ) в системі 12
6
проектування бренду
Тема 2. Складання технічного
завдання і його обговорення (сфера
виробництва, торгівлі тощо). Збір 12
6
даних і їх аналіз. Розробка загальної
концепції фірмового стилю (ФС)
Тема 3. Чорно-білий оригінал ТЗ та
його інверсія. Варіанти в градаціях
сірого кольору. Доопрацювання
12
6
форми
за
психоемоційним
принципом. Варіанти кольорового
рішення ТЗ.
Тема 4. Вибір шрифтів і їх обробка
12
6
для ФС.
Модульний контроль
2
24
Разом
50
Змістовий модуль 2. Шрифт в системі ідентифікації.
Тема 5. Розробка пакету ділової
12
6
документації ФС. Верстання.
Тема 6. Розробка рекламно12
6
сувенірної продукції
Модульний контроль
2
Разом
26
12
Змістовий модуль 3. Візуальні комунікації як елемент ФС.
Тема 7. Візуальні комунікації як 12
6
елемент ФС.
Модульний контроль
2
6
Разом
14
Усього
90
42

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Індивідуаль
ні
Самостійні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Усього

Назва змістових модулів, тем

6

6

6

6
24
6
6
12
6
6
42

Змістовий модуль 1. Знакові системи у фірмовому стилі.
Тема 1. Тема 1. Знак, види знаків. Роль товарного знаку (ТЗ) в системі
проектування бренду.
Практична робота 1. Складання концепції для розробки ТЗ. Ескізування
загальної композиції ТЗ та його компонентів. Конструювання ТЗ в граф.
редакторі (сітка, контур, направляючі та формотворчі)
Тема 2. Складання технічного завдання і його обговорення (сфера
виробництва, торгівлі тощо). Збір даних і їх аналіз. Розробка загальної
концепції фірмового стилю (ФС).
Практична робота 2. Складання концепції для розробки ТЗ. Ескізування
загальної композиції ТЗ та його компонентів. Конструювання ТЗ в граф.
редакторі (сітка, контур, направляючі та формотворчі)
Тема 3. Чорно-білий оригінал ТЗ таі його інверсія. Варіанти в градаціях
сірого кольору. Доопрацювання форми за психоемоційним принципом.
Варіанти кольорового рішення ТЗ.
Практична робота 3. Проектування ТЗ та піктограм. Створення
орнаментальної композиції на основі ТЗ з урахуванням масштабування.
Література: 3, 10, 11, 12, 13, 16
Змістовий модуль 2. Шрифт в системі ідентифікації.
Тема 4. Вибір шрифтів і їх обробка для ФС.
Практична робота 4. Вибір основних та допоміжних шрифтів фірмового
стилю, їхня обробка для використання у проектуванні ФС.
Тема 5. Розробка пакету ділової документації ФС. Верстання.
Практична робота 5. Вибір та проектування основних носіїв ділової
документації та допоміжного пакету ділової продукції ФС, доопрацювання у
графічних пакетах програм, верстання, друк.
Тема 6. Розробка рекламно-сувенірної продукції
Практична робота 6. Розробка декількох видів упаковок, фірмових
етикеток, календарів, листівок, флаєрів, плакатів тощо у рамках ФС.
Література: 8, 9, 18, 20, 22, 23, 27

Змістовий модуль 3. Візуальні комунікації як елемент ФС.
Тема 7. Візуальні комунікації як елемент ФС.
Практична робота 7. Розробка елементів костюмів (уніформи) для
персоналу або елементів візуальних комунікацій для інтер’єрів та екстер’єрів
у рамках ФС.
Література: 19, 29, 30
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекцій
1
Відвідування
1
семінарських занять
Відвідування
1
лабораторних занять
Робота на семінарському
10
занятті
Робота на лабораторному
10
занятті
Відвідування практичних
10
робіт
Виконання завдань для
самостійної
роботи 5
(оцінюється як творча)
Виконання
модульної
25
роботи
Разом
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:
Залік

Максимальна
кількість
балів

Модуль 3

Максимальна
кількість
балів
Кількість
одиниць

Модуль 2

Максимальна
кількість
балів
Кількість

Вид діяльності студента

Максимальна
кількість балів за
одиницю
Кількість
одиниць

Модуль 1

одиниць

6.1.

Не передбачено навчальним планом
Не передбачено навчальним планом
12

12

6

6

3

3

Не передбачено навчальним планом
4

40

2

20

1

10

Не передбачено навчальним планом
4

20

2

10

1

25

1

25

-

97

-

61

1

5

1

25

-

43

201
201 : 100 = 2,01
100

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№
з/п

Змістовий модуль та теми курсу

Години на
виконання, Академічний
Бали
передбачені контроль
ТП

Змістовий модуль 1
Складання концепції для розробки ТЗ.
Ескізування загальної композиції ТЗ та його
1
компонентів. Конструювання ТЗ в граф. 6
редакторі (сітка, контур, направляючі та
формотворчі).
Чорно-білий оригінал ТЗ таі його інверсія.
Варіанти в градаціях сірого кольору.
2
6
Доопрацювання форми за психоемоційним
принципом.
Варіанти
кольорового
рішення
ТЗ.
Проектування ТЗ та піктограм. Створення
3
6
орнаментальної композиції на основі ТЗ з
урахуванням масштабування.
4

практичне
заняття

5

практичне
заняття

5

практичне
заняття

5

практичне
заняття,
модульний
контроль

5

6

практичне
заняття

5

6

практичне
заняття,
модульний
контроль

5

6

практичне
заняття,
модульний
контроль

5

Вибір основних та допоміжних шрифтів
фірмового стилю, їхня обробка для 6
використання у проектуванні ФС.

Змістовий модуль 2
Вибір та проектування основних носіїв
ділової документації та допоміжного
5
пакету
ділової
продукції
ФС,
доопрацювання у графічних пакетах
програм, верстання, друк.
Розробка рекламно-сувенірної продукції.
Розробка декількох видів упаковок,
6
фірмових етикеток, календарів, листівок,
флаєрів, плакатів тощо у рамках ФС.
Змістовий модуль 3
Візуальні комунікації як елемент ФС.
Розробка елементів костюмів (уніформи)
7
для персоналу або елементів візуальних
комунікацій для інтер’єрів та екстер’єрів у
рамках ФС. Оригінал-макет ФС.
Усього

42

35

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

своєчасність виконання;
повнота обсягу виконання;
якість виконання;
самостійність виконання;
виявлення ініціативності;
виявлення творчого підходу.
6.3. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на
лабораторних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,
модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт
здійснюється в режимі тестів із використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною
шкалою .
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль здійснюється після проходження модулю
залікового кредиту. Підсумкова оцінка контролю поточної успішності
студента складається з трьох складових:
-

систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;

-

рівень виконання практичних завдань та завдань самостійної роботи;

-

модульна контрольна робота.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчальнодослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 оригінальність, нестандартність вирішення запропонованих завдань;
 якість практичного втілення обраної ідеї;
 самостійність виконання завдань;
 відповідність матеріалів та технік образному рішенню;
 ініціативність у навчальній діяльності.
Підсумкове модульне оцінювання визначається як сума балів,
отриманих студентом при вивченні навчального матеріалу тем змістового

модулю, балів, отриманих за результатами модульного контролю та
підсумкового контролю (заліку).
6.6.

Шкала відповідності оцінок

Оцінка

Кількість балів

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ»
8 семестр - разом: 90 год., з них: лабораторних – 42 год., самостійна робота – 42 год., МКР – 6 год., залік.

Теми змістових
модулів

Змістовий модуль 1. Знакові системи у
фірмовому стилі.

Змістовий модуль 2. Шрифт в
системі ідентифікації.

Змістовий модуль 3.
Візуальні комунікації
як елемент ФС.

Кількість балів
за ЗМ

97

61

43

Кількість годин
Теми лекцій
Відвідування
(бали)

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

Теми
лабораторних
занять

Види знаків.
Роль ТЗ в
системі
проектування
бренду

Складання
технічного
завдання

Варіанти
рішення
ТЗ.

Вибір
шрифтів
для ФС

Розробка пакету
ділової
документації ФС.
Верстання.

Лабораторні
роботи (бали)

10

10

10

10

10

10

10

Самостійні
роботи (бали)

5

5

5

5

5

5

5

Поточний
контроль (бали)

МКР№ 1 – 25 б.

Розробка Візуальні комунікації як
рекламноелемент ФС.
сувенірної
продукції

МКР № 2 – 25 б.

Разом за семестр – 201 бал. (коефіцієнт визначення успішності – 2,01)
Залік – 100 б.

МКР № 3 – 25 б.
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