ФІРМОВИЙ СТИЛЬ
для Інституту дизайну та реклами

Тип дисципліни: вибірковий.
Семестр: 7-8
Обсяг: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5),
аудиторні години − 56.
Лектор: Безугла Руслана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри графічного дизайну.
Результати навчання:
 знати теоретичні основи композиційної побудови в графічному і в
об'ємно-просторовому дизайні;
 володіти основними прийомами проектування елементів фірмового
стилю;
 вирішувати практичні завдання по створенню фірмового стилю;
 знати закони формотворення та закони створення кольорової гармонії;

 формувати фірмовий стиль на основі співвіднесення утилітарного
цільового призначення реклами з естетичними вимогами до неї;
 володіти прийомами і навичками стилістичного аналізу фірмового стилю
в контексті сучасних візуальних комунікацій;
 знати порядок складання брендбуку, гайдлайна, катгайда.
Спосіб навчання: (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.
Зміст навчальної дисципліни:
Курс "Фірмовий стиль" є одним з предметів фахової підготовки графічного
дизайнера, в якому дається методологічна основа для розуміння сутності
реклами, практичних принципів її створення та цільового призначення.
Знання з дисципліни «Фірмовий стиль» розширюють і поглиблюють
уявлення про візуальну сутність графічного дизайну. Мета дисципліни сформувати уявлення про специфіку виразних засобів візуальної реклами.
Програма включає формування більш глибокого розуміння законів гармонії,
вміння роботи з кольором і колірними системами, знання психології
сприйняття, використання. Програма базується на різноманітних підходах до
створення рекламної продукції та засобах візуальної комунікації, на основі
передового вітчизняного та міжнародного досвіду. Навчання за програмою
направлено на вивчення теоретичних основ і придбання навичок виконання
проектів в галузі реклами та і візуальних комунікацій.

Основний акцент при вивченні курсу «Фірмовий стиль» ставиться на
розвитку нестандартного творчого підходу, що дозволяє в процесі навчання і
в подальшій практичній діяльності реалізувати проектні задуми на високому
професійному та художньому рівні, в тому числі і створення принципово
нових, прогресивних проектних рішень, творчих інноваційних ідей та
образів. Програмне забезпечення для роботи з графікою (Adobe Photoshop,
Corel Draw). Особливості роботи замовника і дизайнера при створенні
фірмового стилю. Практика створення логотипу на прикладі.
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Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (60%, аналітична робота, практичні завдання, тестове
опитування);
- підсумковий контроль (40%, екзамен).
Мова навчання: українська.

