
Назва дисципліни — «Макети для прінту на виробах декоративно-ужиткового 

мистецтва (ручна графіка, комп’ютерна обробка, підготовка до друку)» 

Освітній рівень – БАКАЛАВР 

Кафедра, на якій читається дисципліна – Художній текстиль 

Терміни вивчення (семестр) – весняний 

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення студента – ноутбук із 

встановленими програмами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. 

 

Ключові результати навчання (уміння і навички): 

 Опанування роботи із шарами, кольоровою корекцією в Adobe Photoshop 

 Створення паттернів в Adobe Photoshop 

 Опанування роботи із шарами та об’єктами в Adobe Illustrator, Corel Draw. 

 Відмінності роботи Adobe Illustrator та Corel Draw. 

 Опанування паттернів в Adobe Illustrator. 

 Опанування засобами ручного та автоматичного трасування в Adobe Illustrator 

та Corel Draw. 

 Опанування навику підготовки комп’ютерної графіки до друку на виробах 

декоративно-ужиткового мистецтва (тканина, кераміка ін.) 

 Комбінування програм Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

 Дисципліна призначена для студентів, що мають базову підготовку принаймні 

в одному з графічних редакторів, передбачає вивчення інструментарію. 

 Растрова та векторна графіка: відмінності, галузі застосування. 

 Кольорові режими. Розбіжності роботи та застосування. 



 Шари, об’єкти та інструментарій в графічних редакторах. 

 Засоби кольорової корекції та їх застосування в Adobe Photoshop. 

 Паттерни в Adobe Photoshop. 

 Ручне та автоматичне трасування в Adobe Illustrator. Створення векторних 

об’єктів шляхом використання інструментів «Перо», «Гумка», «Ніж», 

інструментів створення та видалення опорних точок. 

 Створення модульних композицій. Застосування паттернів (узорів) як 

додаткового декоративного елементу композиції. 

 Ефекти, стилі, фільтри Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. 

 Корисні скрипти в Adobe Illustrator 

 Підготовка комп’ютерної графіки до друку на виробах декоративно-

ужиткового мистецтва (тканина кераміка ін.) 

Результати оцінювання (форми, критерії) – залік (оцінювання за 

накопичувальною стобальною системою) 

Автор програми (викладач дисципліни) – викл. каф. худ. текст. Цуркан К. С. 

Студентські роботи із завдань дисципліни 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

Роботи виконали студенти: Запоточна Ю., Зеленова Є., Городник Л., 

Анциборенко С., Корнута Л., Севелко А.,  Козак А., Петрук К. 
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