МИСТЕЦТВО ГРАФІКИ ТА РЕКЛАМИ
для студентів Інституту дизайну та реклами
Тип дисципліни: вибірковий.
Семестр: п’ятий – восьмий.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 540 ( кредитів ЄКТС – 18 ),
аудиторні години – 172 ( лекційні заняття – 100, практичні заняття – 72 ).
Лектор: Гончар Катерина Романівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри графічного дизайну.
Результати навчання:
 оволодіння теоретичними та практичними навичками з графіки;
 вміння працювати у різних графічних техніках та з різними
матеріалами (туш, акварель, олівець, м’який матеріал, друкована
графіка);
 вміти створювати графічну рекламну роботу в заданій стилістиці;
 знати історію графіки та реклами.
 вміти використати практичні навики з графіки у роботі графічного
дизайнера; при створенні рекламного контенту;
 орієнтуватись у різних стилях та стилістиках графіки.
Спосіб навчання: аудиторний.
Зміст навчальної дисципліни: практична робота : створення графічних
композицій у різних техніках, створення рекламної продукції.
Використовуючи прийоми графіки. Копіювання творів графічних класиків, з
повторенням технології. Створення стилізацій, на певний напрям чи епоху.
Адаптація прийомів рекламної графіки різних етапів у сучасному дизайні.
Теоретичне вивчення мистецтва графіки у основних етапах розвитку історії
мистецтв :готика, бароко, рококо, класицизм, модерн, арт-деко. Вивчення
вітчизняних та світових пам’яток графічного мистецтва. Аналіз використання
прийомів графіки в рекламі.
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Форми та методи навчання: лекційні та практичні заняття, самостійна
робота.
Методи оцінювання:
 поточний контроль (80%): розрахункові графічні роботи, усне
опитування;
 підсумковий контроль(20%): екзамен.
Мова навчання: українська.

