ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ДИЗАЙНУ
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Результати навчання:
 засвоїти сучасні поняття комплексного проектування;
 оволодіти навичками стилістичного аналізу фірмового стилю згідно з
потребами споживчого ринку;
 дослідити вплив мистецьких стилів на об’єкти дизайну і реклами;
 знати сучасні стилістичні тенденції, комп’ютерні технології і поліграфічні
можливості;
 опанувати методологію проектування носіїв фірмового стилю у візуальноінформаційному середовищі;
 усвідомити принципи та функції фірмових кольорів;
 здійснювати оптимальний вибір кольоро-графічних засобів для втілення
творчої ідеї, відповідно до призначення та цільової аудиторії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.
Зміст:
Теорія дизайну є фундаментальною дисципліною у галузі підготовки
майбутніх фахівців, оскільки дизайн – це не лише проектно-конструкторська
робота, знання технологічних процесів виробництва та досконале володіння
комп’ютерними технологіями. Головною вимогою до сучасного дизайнера, крім
генерації творчих ідей, є здатність аналізувати та прогнозувати розвиток дизайну
за певними напрямками та стилістичними тенденціями, знати методи досліджень,
інтегрувати дизайн і маркетинг у проектній діяльності. Навчальний курс
спрямовано на вивчення головних аспектів створення цілісного, естетично
організованого середовища. Значну увагу приділено питанням розвитку
промислової (технічної) естетики та дизайну, проблемам синтезу науки, техніки і
мистецтва, співвідношенню краси та функціональності у матеріальній культурі.
Узагальнено досвід процесів формоутворення в дизайні, і зокрема, колористичних
засад проектування.
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Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
 поточний контроль (60%, аналітична робота, практичні завдання, тестове
опитування);
 підсумковий контроль (40%, 7 сем. залік, 8 сем. екзамен).
Мова навчання: українська.

