СТИЛІ В ДИЗАЙНІ
для студентів Інституту дизайну і реклами

Тип дисципліни: вибірковий.
Семестр: другий.
Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3),
аудиторні години − 36.
Лектор: Слівінська Аліна Францівна, кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри графічного дизайну.
Результати навчання:








здатність
оперуванння
понятійно-категоріальним
апаратом
дисципліни;
здатність використовувати знання теорії та історії стилів дизайну в
дизайнерській практиці;
застосування знання стилів в дизайні для збагачення образно-виразних і
функціональних властивостей дизайн-об’єктів в процесі проектування;
вміння розрізняти за суттєвими ознаками основні стилі в дизайні,
застосування на практиці знання основних концепцій стилів в дизайні;
вміння здійснювати стилістичний аналіз творів дизайну в контексті
сучасних візуальних комунікацій;
розуміння стильових тенденцій у розвитку сучасного дизайну.

Спосіб навчання: аудиторний.
Зміст навчальної дисципліни:
Визначення поняття стилю в графічному дизайні. Стиль і мода. Стиль і
смак. Функціональне визначення стилю в графічному дизайні. Поняття
стилю і стиллєвої єдності, синтезу мистецтва.
Еволюція

стилів

у графічному дизайні.

Вікторіанський стиль:

культурно-історичні передумови формування і особливості становлення і
досягнення.Плакат вікторіанської епохи. Символізм і декаденство естетики
прерафаелітів. Естетичні погляди Дж.Раскіна. Концепція Arts and Crafts
У.Морриса і стильові нововведення.

Модерн як перший інтернаціональний стиль: культурно-історичні і
концептуальні передумови становлення. Стильова і концептуальна, візуальна
єдність модерну. Особливості художньої мови стилю модерну. Стиль арнуво: особливості і нововведення. Стиль ліберті, югендстиль графічного
дизайну, стилі віденської сецесії, тіффані в графічному дизайні. Стиль ардеко: особливості і нововведення. Style Sapin. Каталонський стиль епохи
модерну. Орнамент в епоху модерну. Плакат епохи модерну. Художні
експерименти в фотографії в епоху модерну. Авангардні стильові ідеї
графічного дизайну.
Концепції руху Веркбунд, школи Баухауз і ВХУТЕМАС. Роль
концепцій

дадаїзму,

футуризму,

суперматизму,

конструктивізму,

неопластицизму, конкретного мистецтва в становлені стилів графічного
дизайну ХХ ст.. Інтернаціональний стиль і швейцарська школа. Інфографіка,
типографіка, фірмовий стиль.
Стилі графічного дизайну епохи постмодернізму. Значення графітизму,
гіперреалізму, трансавангарду та неоавангарду в становлені сучасної
стилістики графічного дизайну. Стилістичний еклектизм. Сучасні тренди і
тенденції розвитку стилів графічного дизайну. Класичний стиль. Мінімалізм.
Поп-арт. Ретро (вінтаж). Хіпстер стиль. «Нова хвиля» типографіки.
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5. http://artyx.ru/books/an0000_1.shtml - Загальна історія мистецтв. Тома 1-6 й.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
 поточний контроль (40%): усне опитування, тестова робота;
 підсумковий контроль (60%): екзамен
Мова навчання: українська.

