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Положення
про підготовчі курси
для абітурієнтів зі спеціальності «ДИЗАЙН»
Динамічний, насичений навчальний курс, що ламає стереотипи і дозволяє
закласти серйозну основу для подальшої якісної освіти у сфері дизайну.
Якщо абітурієнт не отримав відповідної професійної освіти або не володіє
досвідом роботи в дизайні, то перед вступом на програми бакалаврату,
спеціаліста і магістратури йому необхідно пройти вступний скорочений
тримісячний курс підготовки.
Навіть ті абітурієнти, які мають непогані результати навчання на базі повної
середньої школи, демонструють недостатній рівень базових навичок з
креслення, об’ємно-просторового мислення, розуміння дизайн-процесів, а
також з рисунку, живопису, композиції. Вступний курс пропонується слухачам,
які планують поступати на спеціальність «Дизайн»:
- дизайн середовища; дизайн ландшафту; дизайн інтер’єру;
- графічний дизайн і реклама.
Ми робимо ставку на продуманий і відпрацьований протягом багатьох років
навчальний план, родинну атмосферу підтримки і натхнення, високу якість
викладання з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Керує
абітурієнтами досвідчена команда викладачів, які є практикуючими
художниками-дизайнерами.
Навчальні модулі:
- рисунок, живопис (начерк, конструктивна побудова, перспектива,
штрихування, основи навчального рисунку, основи акварельної графіки);
- основи графічної і проектної мови у дизайні, креслення і проектна
графіка (точка, лінія, перспектива, плани, фрагменти);
- основи просторового дизайну (композиція і візуальне проектування);
- історія дизайну і мистецтва;
- сучасні матеріали у дизайні.
Строк навчання – три місяці (з квітня до червня) за прискореною
програмою. Навчальне навантаження складає в середньому 4-6 контактних
годин на тиждень плюс самостійна робота.
Навчитися рисунку може кожний, хто цього забажає! Вміння
малювати необхідне для розвитку уяви, художнього смаку, відчуття композиції,
творчого підходу для реалізації ідей, творчого самовираження. Кінцева мета

наших вправ з образотворчої грамоти – навчитися малювати олівцем,
обов’язково пером і тушшю, креслити і виконувати начерки дизайнерських
композицій.
Час проведення занять : середа – з 17.00 до 19.00, субота – з 10.00 до 14.00.
Можливе дистанційне навчання на підготовчих курсах поштою і в Інтернеті.
Всі необхідні матеріали, навчальні завдання, взірці виконання, методичні
порадники Ви отримаєте поштою післяплатою і вони стають Вашою власністю.
Навчання платне – 400 гривень на місяць. У вартість навчання
входять
методичні матеріали, які роздаються курсантам і стають їх власністю. Це
сприяє інтенсифікації процесу навчання.
Творчий конкурс при вступі в Академію спрямований на виявлення в
абітурієнтів креативного мислення, композиційних здібностей, що є метою
підготовки майбутніх дизайнерів. Тому проходить творчий конкурс у формі
тестових завдань:
- виконати композицію на вибрану тему у вигляді рисунка олівцем за
заданими прямими і кривими лініями;
- виконати самостійно складену композицію із зображень запропонованих
побутових предметів аквареллю;
- продемонструвати
художню майстерність володіння технікою
штрихування та аквареллю.
Випускні завдання підготовчих курсів зараховуються як тестові завдання
творчого конкурсу.
Для зарахування на курси необхідно заповнити і відправити до Інституту
дизайну та реклами Угоду, форма якої додається .
Основні викладачі:
Жирнов Анатолій Дмитрович – професор, завідувач кафедри ландшафтного
мистецтва і міського середовища Інституту дизайну та реклами;
Антонович Євген Антонович – професор, завідувач кафедри дизайну інтер’єру
та візуально-інформаційного середовища Інституту дизайну та реклами;
Карпенко Ольга Валер’янівна – ст. викладач кафедри графічного дизайну та
реклами Інституту дизайну та реклами.
Наша адреса і контактні телефони:
01015, Київ, вул. Лаврська 9, корп.7 кімн. 26
(територія Києво-Печерської Лаври).
Контактні особи: Жирнов Анатолій Дмитрович, тел.067-209-04-57,
Хістєва Тамара Миколаївна, тел(044)280-45-54, (044)280-27-02.
е-mail: іn.dizain@ dakkkim. edu.ua

