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Загальний опис навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами 

комп'ютерної графіки та цифрового проектування в дизайні макетів 
сайтів, а також методами комп'ютерного редагування, обробки і 
перетворення макетів сайтів в веб-сторінки.

Завдання дисципліни полягає у отриманні необхідних для 
практичної роботи відомостей про ПОМ і програмних продуктах 
комп'ютерного дизайну веб-сторінок, формуванні систематизованого 
уявлення про провідних технологіях комп'ютерної графіки та дизайну, 
отриманні практичних навичок роботи з системним програмним 
забезпеченням для автоматизації процесів дизайн-проектування, 
отриманні практичної підготовки в області створення, редагування і 
представлення елементів комп'ютерної графіки та дизайну макетів 
сайтів, формуванні уявлення про тенденції розвитку галузі 
комп'ютерного дизайну.

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 
спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 
процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну 
участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний 
телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і 
здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені 
заняття; дотримуватись академічної доброчесності.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Вступ до дисципліни
2. Передпроектна підготовка веб-сайту
3. Графічний дизайн веб-сторінок
4. Основні засоби веб-технологій
5. HTML та HTML5
6. Основи CSS
7. Веб-програмування



Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Вступ до дисципліни
2. Робоча область, список шарів та сторінки
3. Панель всластивостей та шейпи
4. Інструмент перо
5. Векторні мережі та булеві операції
6. Кольори та градієнти
7. Проектування та прототипування в дизайні
8. Знайомство з основами HTML
9. Створення таблиці за допомогою мови HTML
10. Основи роботи з CSS та селекторами
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