ПРОЕКТУВАННЯ
для студентів Інституту дизайну та реклами
Тип дисципліни: дисципліна вибору Інституту.
Семестр: перший – восьмий.
Обсяг: загальний обсяг годин – 900 (кредитів ЄКТС – 30 ), аудиторних годин
– 440 (практичних – 440).
Викладач: Кравченко Олег Вадимович, кандидат архітектури, доцент.
Кугай Тетяна Анатоліївна, старший викладач.
Никифорук Дмитро Іванович, старший викладач.

Результати навчання:
 Уміле використання графічних засобів виразності відповідно до творчого задуму;
 Теоретично та практично опанувати методи додрукарської підготовки
растрових, векторних і текстових об’єктів;
 Вміння оперативно, на високому професійному рівні визначати
концепцію проектного рішення, визначати прийоми проектування та
рекламування графічного продукту та засоби їх реалізації.
 Вміння узгоджувати творчі можливості дизайнера-графіка з брифкреативом рекламного продукту та його видавничою (змістовною)
формулою.
 здатність вносити нові креативні ідеї в процес створення
дизайнерських розробок;
 Володіння послідовністю побудови системного проекту, який містить
сукупність візуальних звернень графічного дизайну.
 Знання конструкцій та структури рекламної продукції та уміння
підпорядкувати конструктивну будову рекламного продукту його
ідейному наповненню.
 Вміння розробити графічні константи, корпоративну стилістику,
візуальну форму графічного дизайн - продукту згідно креативного
брифу та дизайн-плану.
 Вміння розробити рекламну компанію дизайнерського продукту, як
засіб візуальної комунікації, у межах обраної концепції.
 самостійно вирішувати питання наочної графічної реалізації творчої
інформації в макетуванні дизайн-проектів;
 здатність вносити нові креативні ідеї в процес створення
дизайнерських розробок;
 вміти візуалізувати результати творчих проектів засобами рекламної
графіки для просування власних творчих рішень.
Спосіб навчання: (аудиторне, дистанційне навчання) аудиторне.

Зміст навчальної дисципліни:
Поглиблений дослідницький, аналітичний підхід до дизайнерської
діяльності у сфері графічного дизайну, вивчення ретроспективи визначеної
теми, аналіз розвитку стильових особливостей її втілення, критичне
дослідження сучасного кола аналогічних розробок рекламної продукції та
власної дизайнерської оцінки їх естетичних, функціональних, утилітарних
якостей.
Визначено блок теоретичних знань з використанням лекційних форм
навчання з виходом на реферативно-дослідницьку працю щодо дослідження
теми та дизайнерському обґрунтуванні подальшого практичного її втілення.
Практична частина курсу передбачає конкретну дизайнерську розробку
продукції та її функціональне призначення (рекламний календар); вміння
дослідити тему, систематизувати інформацію, аналізувати, професійно
аргументувати обрані шляхи дизайнерського втілення власних ідей.
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Форми та методи навчання: аудиторні і практичні заняття, самостійна
робота.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (60% - аналітична робота, практичні завдання,
тестове опитування);
- Підсумковий контроль (40% - диф. залік).
Мова навчання: українська.

