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Історія графічного дизайну

Предмет вивчення навчальної дисципліни
«Історія графічного дизайну та реклами» дає
можливість студентам розглянути в історичній
ретроспективі культурні та соціально-економічні
процеси синтезу графічного дизайну та реклами,
прогнозувати актуальні напрямки розвитку
графічного дизайну та реклами.

Мета викладання навчальної дисципліни є
надання комплексу знань в галузі історичного
розвитку візуальних комунікацій у рекламі,
формування навиків аналізу та оцінки
експресивних засобів реклами та дизайну,
освоєння галузі застосування вітчизняного та
світового досвіду графічного дизайну в рекламі,
ознайомлення студентів з історією виникнення
світової писемності, з історією рукописних книг
та стародруків, тенденціями сучасного
книгодрукування.



Історія графічного дизайну
Основними завданнями вивчення
дисципліни «Історія графічного дизайну
та реклами» є виявлення графічного
дизайну як основного інструменту
візуальних комунікацій в рекламі;
розкриття історичного генезису
графічного дизайну та реклами в
контексті зміни історичних парадигм;
виявлення технічних, стилістичних та
ідеологічних особливостей графічного
дизайну і реклама в різні історичні
періоди; знайомство з найбільш
значимими вітчизняними і зарубіжними
іменами, школами і напрями в
графічному дизайні та рекламі;
осмислення сутності графічного дизайну
та реклами в парадигмі постмодерна.



Акцидентний шрифт

Завдання курсу - ознайомлення
з основними поняттями шрифтової
культури, з еволюцією шрифтових
форм і їх взаємозв'язком з
технологіями друку; вивчення
анатомії, морфології і естетики
шрифту; освоєння основних
навичок в роботі з авторським
шрифтом.



Комплексне дизайн-проектування об'єктів
графічного дизайну 

Предметом вивчення навчальної
дисципліни «Комплексне дизайн-
проектування об'єктів графічного дизайну»
є складові процесу створення фірмового
стилю та серії авторських плакатів,
підготовки студентів до майбутньої
професійної діяльності.

Метою викладання навчальної
дисципліни «Комплексне дизайн-
проектування об'єктів графічного дизайну»
є забезпечення методикою проектування
дизайн-об`єктів; визначення особливості
створення дизайн-проекту; розвиток кру за
обраною темою; придбання навичок роботи
з матеріалами обраними для проектної
роботи; креативного мислення студентів;
вивчення технологій виконання проекту як
елементу фірмового стилю.



Комплексне дизайн-проектування об'єктів
графічного дизайну 

Основними завданнями вивчення
дисципліни «Комплексне дизайн-проектування
об'єктів графічного дизайну» є формування
концепції фірмового стилю для дизайн-
об’єкту; розробка графічних елементів для
проекту; вибір графічних засобів виконання
об’єкту відповідно до тематики та завданнями
проекту; написання рефератів та підготовка
презентації по темі; реалізація творчих ідей в
макеті.
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