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Екзамен
ІУкурс, УІІІ семестр
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання,
що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну,
що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Знання та розуміння предметної області та специфіки
професійної діяльності.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ЗК7.
Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
ЗК9. Здатність зберігати та примножувати культурномистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області дизайну, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види
та форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.

Програмні
результати
навчання

СК3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів
графічного дизайну.
СК6. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності
з графічного дизайну спеціальні техніки та технології роботи
у матеріалах.
СК7. Здатність використовувати сучасне програмне
забезпечення для створення об’єктів графічного дизайну.
СК8. Здатність здійснювати колористичні вирішення
майбутнього дизайн-об’єкта.
СК11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі,
розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо
власних творів, володіти підприємницькими навичками для
провадження дизайн-діяльності.
СК12. Здатність впроваджувати інноваційні ідеї у процесі
створення об’єктів проєктування з урахуванням тенденцій
розвитку креативних індустрій.
ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та
трансформувати об’єкти для розроблення художньопроєктних вирішень.
ПРН8. Оцінювати об’єкт проєктування, технологічні процеси
в контексті проєктного завдання, формувати художньопроєктну концепцію.
ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку
формотворчих засобів графічного дизайну в комунікативному
просторі.
ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів
графічного дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
ПРН12. Дотримуватися стандартів проєктування та
технологій виготовлення об’єктів графічного дизайну у
професійній діяльності.
ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої
культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру
засобами дизайну.
ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви
української ментальності, історичної пам’яті, національної
самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати
історичний творчий досвід, а також успішні українські та
зарубіжні художні практики.
ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та застосовувати
новітні технології у професійній діяльності.
ПРН17.
Користуватися
сучасним
загальним
та
спеціалізованим програмним забезпеченням у професійній
діяльності з графічного дизайну, вивчати та застосовувати
новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту.
ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів графічного дизайну.
ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у
професійному середовищі розуміти етапи досягнення успіху в
професійні кар’єрі, необхідність розвитку соціальних навичок і
участі у ділових комунікаціях, враховувати сучасні тенденції

Анотація (зміст)
дисципліни

ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну
бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у
сфері графічного дизайну.
ПРН 20. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в
дизайн-діяльності.
Студентам пропонується ознайомитися з системою спеціальних
знань у галузі фотомистецтва, дослідити практичні та
теоретичні проблеми сучасної фотографії в контексті
графічного дизайну, дізнатися про наукові, філософські,
прикладні дослідження фотографії як особливого виду
мистецтва. Освітня компонента «Мистецтво фотографії» є
професійно-орієнтованою з підготовки бакалаврів з дизайну.
Дисципліна забезпечує оволодіння спеціальними знаннями у
галузі фотодизайну, ознайомлення з історією становлення та
розвитку фотографії, специфікою різних її видів, трендами
фотодизайну. Запропонований курс розвиває навички
фотозйомки та розробки об’єктів фотодизайну, використання
новітніх технологій та програмного забезпечення для створення
фотопродукції.
Змістовий модуль 1. Фотографія: еволюція і методи аналізу.
1.1. Фотографія як об’єкт мистецтва. Історія становлення та
розвитку мистецтва фотографії. Українські школи фотографії.
1.2. Концептуально-методологічні основи аналізу фотографії.
1.3. Фотографічний образ:осмислення й інтерпретації.
Семіотичний дискурс фотографії.
1.4. Мова фотографії. Фотографічне повідомлення.
Змістовий модуль 2. Мистецтво фотографії і дизайн.
2.1. Документальна фотографія.
2.2. Художня фотографія.
2.3. Фотографія в дизайні реклами.

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу
Сторінка курсу
на платформі

Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали
(від 0 до 6 балів за кожне практичне).
2. Самостійна робота – 42 бали (від 0 до 6 балів за кожне
практичне).
3. Екзамен – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
https://classroom.google.com

Google-classroom
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