Проектування III курс
от ст. преп. Бобырь Е.М. тел.097 5737501
Homenko.helen@gmail.com
У графічному редакторі CorelDraw :
Користуючись інтернет ресурсами вивчити та використати в самостійній
роботіПоняття Dimention tool flyout;
http ://www.geol.univ.kiev.ua/lib/zhukov_n_n/Tema_15_CorelDraw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSUnsMrtx0I
1. Творче індивідуальне завдання
Тема :
«Дизайн –макет упаковки для колекційних чашок» у одному з 2стилях – з використанням
елементів національної символіки обо в стилі «поп-арт».
Вимоги до роботи:
1. Формат А3 розташування альбомне.
2. Файл має бути високої роздільної здатності (не менше 300 ppi).
3. Креслення лінійне з показом розмірів.
4. Продається конкретна колекційна чашка і на упаковці вона повинна бути реалістична
обов'язково.
5. На чашці картина художника і короткий вірш цієї епохи і обов'язковий тест з усіма
посиланнями.
6. Зразок відправляю.
7. Дизайн вільного простору Ваш.
8. На перегляді файл має бути представлений у вигляді файлів формату pdf. і cdr. або ai (у
шарах), також необхідно надати початкові файли, які використовувалися при створенні
творчого завдання.
Примітка: Ескізне креслення зроблене на форматі А3 олівцем і лінійкою.

Приклад макету з повним текстом.

Завдання за попередній період
Проєктування, ІІІ курс ст. викладач Бобир О.М., тел. 097 5737501, homenko.helen@gmail.com
У графічному редакторі CorelDraw :
Користуючись інтернет-ресурсами, вивчити та використати в самостійній роботі поняття
Dimention tool flyout
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/zhukov_n_n/Tema_15_CorelDraw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cSUnsMrtx0I
Творче індивідуальне завдання
Тема: «Дизайн –макет упаковки для колекційних чашок» у одному з 2стилях – з
використанням елементів національної символіки або в стилі «поп-арт».
За основу взяти існуючий макет упаковки.

Вимоги до роботи:

1 етап:
Ескізне креслення зроблене на форматі А3 олівцем і лінійкою.

2 етап після затвердження ескізу викладачем, зробити креслення в електронному вигляді:
1. Формат А3, розташування альбомне.
2. Файл має бути високої роздільної здатності (не менше 300 dpi).
3. Креслення лінійне з показом розмірів.
4. На перегляді файл має бути представлений у вигляді файлів формату pdf. і cdr. (у
шарах), також необхідно надати початкові файли, які використовувалися при створенні
творчого завдання.
Примітка: не забути про обов’язкову текстову інформацію.

