
ОСНОВИ РЕПРОГРАФІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ 

 
Мета курсу – підготовка журналістів, які спеціалізуються на створенні 

візуального тексту ЗМІ, навики використання комп’ютерного дизайну для 
розробки графічної концепції відповідно до каналу розповсюдження інформації 
у медійній сфері. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Основи репрографії та комп’ютерного 
дизайну» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як, «Теорія та 
методика журналістської творчості», «Методика збору, обробки та поширення 
інформації», «Сучасні інформаційні та комунікаційні системи», «Основи PR» 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 
креативного та критичного мислення; здатність формувати інформаційний 
контент; здатність створювати медіа-продукт. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні пропорції лінійних розмірів, типи та напрямки ліній, власні 

якості, просторовий зв’язок у формоутворенні та правила перспективи, категорії 
гармонії композиції, взаємний зв’язок форми та композиції, принципи 
будування композиції, співвідношення між кольорами, гарнітури шрифтів та 
їхня відповідність зображенню, правила, прийоми та засоби композиції, 
сюжетно-композиційний центр, сукупність рухів складових форми та асоціації у 
дизайні; 

вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; виконувати 
пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; використовувати 
сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення для вирішення професійних завдань; генерувати інформаційний 
контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових 
джерел інформації; розміщувати оперативну інформацію про свій медіа-продукт 
на доступних інтернет-платформах. 

володіти: здатністю застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
розумінням предметної області та розумінням професійної діяльності; здатністю 
до використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатністю 
навчатися і оволодівати сучасними знаннями; здатністю до креативного та 
критичного мислення; здатністю формувати інформаційний контент на основі 
отриманих знань; здатністю створювати медіа-продукт; уміннями з верстки та 
створення сайтів з використанням різних шаблонів, тестування розроблених 
сайті на різних пристроях з різною роздільною здатністю екранів. 

 



Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Апаратна частина персональних комп’ютерів та робота в текстовому 

редакторі Microsoft Word. Інформатика як наука. Носії повідомлень. Питання 
про вимірювання інформації. Види інформації. Інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ). Перспективи розвитку ІКТ. Робота з символами. Комп’ютерні 
шрифти. Операційна система та її основні складові. Призначення і основні 
функції операційних систем. Правила роботи в середовищі ОС. Конфігурування 
системи. Використання OLE-технології в процесі роботи з прикладним 
програмним забезпеченням. 

Робота у видавничому пакеті Page Maker 6.5 й основні прийоми роботи в 
програмі Adobe Photoshop. Спеціальні програмні засоби оформлення 
документів. Алгоритми стиснення даних. Архіватори та їх функції. Малювання 
та редагування простих і складних об’єктів. Застосування спец ефектів. Загальні 
характеристики графічного редактора CorelDraw. Базові інструменти редактора. 
Створення об’єктів. Основні прийоми роботи з інструментами виділення та 
малювання. Основи обробки фотографій. Робота з текстом та шарами. Основні 
правила щодо дизайну елементів форматування документів. Загальні 
характеристики видавничої системи Adobe PageMaker. Створення й обробка 
векторних і растрових зображень у графічному редакторі CorelDRAW. Загальні 
характеристики та можливості програми PowerPoint. Правила оформлення 
демонстраційних матеріалів. Створення презентацій. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 55 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит 
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