МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологій
Кафедра комп’ютернихмультимедійних технологій

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

my

з дисципліни

«Основи технічної естетики і дизайну»
6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

nt

me

cu

do

за напрямом підготовки:

Укладач: То
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ викладача)

Конспект лекцій розглянутий та схвалений
на засіданні кафедри комп’ютерних мультимедійних
технологій
Протокол № ______від “ _____”___________2016 р.

Завідувач кафедри j

Лекція № 1
Тема лекції:Вступ. Технічнаестетика та дизайн.
План лекції
1. Поняття та основніпринципитехнічноїестетики. Значеннятехнічноїестетики у житті
та діяльностілюдини.
2. Естетика книги як товару особливого виду. Естетичнівластивостікниги.
3. Сутністьпоняття «дизайн». Об’єкт, предмет, мета, функції дизайну.
Історіястановлення дизайну.
4. Види дизайну. Стилі дизайну. Специфіка дизайну видавничоїпродукції.
Література
1. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006. –
219 с.
2. Рунге В. Ф. Сеньковский В. В. Основытеории и методологиидизайна. – М.: МЗПресс, 2003. – 252 с.
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Змістлекції

1. Поняття та основніпринципитехнічноїестетики. Значеннятехнічноїестетики у
житті та діяльностілюдини.

do

Технічнаестетика – наука про законихудожньоїтворчості в сферітехніки, які вона
вивчаючивзаємозв'язокміжлюдиною

cu

розкриває,

і

створюваними

нею

предметами

матеріальноїкультури в умовахсередовища, де цейвзаємозв'язокздійснюється.

me

Технічнаестетикавивчає:

властивостіматеріалів і закономірностіформоутворення, щопідкоряються строгим зако-
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•

нам природи,
•

принциписприйняття предметно-просторовогооточення, враховуєрозвитокемоційних і
розумовихздібностейлюдини, зростаючих з прогресом науки і техніки,

•

аспектиконструювання як виду творчоїпродуктивноїдіяльності.
2. Естетика книги як товару особливого виду. Естетичні властивості книги.
Естетичнацінність

товару

-

властивість

товару

за

допомогоючуттєвосприйманихознакформивиражатийогосуспільнуцінність і значимість.
Естетичнівластивості книг обумовлені хорошим поліграфічним та художнімоформленням
і визначаютьспоживчуцінність книг як предметів, якірозглядають, як в закритому (з боку
палітуркиабообкладинки), так і в розкритомувигляді.
3.

Сутністьпоняття

«дизайн».

Об’єкт,

предмет,

мета,

функції

дизайну.

Історіястановлення дизайну.
Дизайн - це проектна художньо-творча діяльність, що спрямована на розробку елементів
предметно-просторового середовища людської життєдіяльності, які виготовлені індустріально,

з високими споживчими властивостями й естетичними якостями.
Об'єкт дизайну - будь-яка річ, сукупність речей, предметно-просторовесередовищеабо
будь-яке інформаційнеповідомлення, якщовонобезпосередньостикається з життямлюдини.
Предмет

дизайну -

створеннягармонійної, змістовної і виразноїформиоб'єкта, в

якійвідбиваєтьсяціліснезначенняйогоспоживноїцінності.
4. Види дизайну. Стилі дизайну. Специфіка дизайну видавничоїпродукції.
Види дизайну:
індустріальний (промисловий),

-

дизайн архітектурногосередовища,

-

дизайн виставковихекспозицій,

-

дизайн одягу і аксесуарів,

-

арт-дизайн,

-

графічний,

-

комп’ютерний,

-

педагогічний дизайн…

my

-

Стилі дизайну: романський, готичний, класичний, постмодернізм, функціоналізм, раціоналізм, мінімалізм та ін.
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Лекція № 2
Тема лекції:Психологічні та ергономічні засади дизайну.
План лекції
1. Основніпринциписприйняття і врахуванняїхособливостей у створенні дизайну видань.
Закономірностіпам’яті, уваги, мислення. Емоції і дизайн. Творчіздібності і дизайн.
2. Ергономіка

і

дизайн.

Антропометричні,

анатомо-фізіологічні,

гігієнічні,

фізіологічніергономічніпоказники. Ергономічнівластивості книги.
3. Поняття «форми» речі. Форма книги, внутрішня та зовнішняформи книги.
Література
4. Розенсон И. А. Основытеориидизайна: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006. – 219 с.
5. Рунге В. Ф. Сеньковский В. В. Основытеории и методологиидизайна. – М.: МЗ-Пресс, 2003. –
252 с.
Змістлекції
1. Основніпринциписприйняття і врахуванняїхособливостей у створенні дизайну видань.
Закономірностіпам’яті, уваги, мислення. Емоції і дизайн. Творчіздібності і дизайн.
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Поль Ренд: «…дизайн зрештою орієнтований на глядача, а оскільки мета будь-якого дизайнера бути переконливим або, принаймні, досить інформативним, йому доводиться вирішувати проблеми по-

do

двійної природи: передбачити реакцію глядачів і задовольняти свої власні естетичні проблеми».
2. Ергономіка і дизайн. Антропометричні, анатомо-фізіологічні, гігієнічні, фізіологічні ерго-
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номічні показники. Ергономічні властивості книги.

Ергономіка - природничо-наукова основа дизайну.
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Предмет ергономіки - вивчення системних закономірностей взаємодії людини (групи людей) з

Мета ергономіки:
-

nt

технічними засобами, об'єктом діяльності і середовищем у процесах життєдіяльності.

підвищення ефективності та якості діяльності людини в системі «людина-машина-об'єкт діяльності-середовище проживання»,

-

збереження здоров'я людини,

-

створення передумов для розвитку його особистості.
Ергономічнівластивості книги характеризують:

-

зручністькористування книгою,

-

комфортність при їїчитанні.
Ергономічнівластивостіформуються на етапіконструювання, при виборі шрифту і формату ви-

дань, виду і якостіілюстрацій.
3. Поняття «форми» речі. Форма книги, внутрішня та зовнішняформи книги.
Видиформи речей:
- візуальна (зорово-сприйнята) форма,
- технологічна - визначаєріч як продукт технологічногоперетворенняматеріалу (форма отримана
на токарному верстатіабо в ливарній),

- дизайн-форма - організованість предмета, щовиникла як результат діяльності дизайнера по
досягненнювзаємопов'язаноїєдностівсіхвластивостейвиробу

-

конструкції,

кольору,

фактури,

технологічноїдоцільності.
Форма книги - спосіборганізаціїїїзмісту, конфігурація, конструкція, художнєоформлення книги.
Форма книги є внутрішня і зовнішня:
-

внутрішня форма книги - літературна, наукова, логічнаорганізаціятвору,

-

зовнішня форма книги - видавничо-поліграфічна, знакова, художняорганізаціювидання.
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Лекція № 3
Тема лекції:Композиційніприйоми, правила та елементи дизайну видань.
План лекції
1. Природа

композиції

в

книзі,

їїзовнішня

і

внутрішня

структура.

Елементикомпозиційного комплексу. Поняття «архітектоніка» книги.
2. Цілісність і єдністьпринципівкомпозиційнихпобудов в книзі.
3. Основніелементи дизайну видань: крапка, лінія, текстура, напрямок.
Література
1.

РайнХембри Самый полный справочник. Графический дизайн. – М.: АСТ,

2008. – 192 с.
2. Герчук Е.Ю. Архитектура книги. – Ташкент: ИндексМаркет, 2011. – 217 с.
3.

Болховитинова C.М. и др. Композиция изданий: Особенности проектирования

различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. – М.: Изд-во
МГУП, 2000. 166 с
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1.

Змістлекції

Природа

композиції

в

книзі,

їїзовнішня

і

внутрішня

структура.

Елементикомпозиційного комплексу. Поняття «архітектоніка» книги.

do

Архітектонікавидання–

цевнутрішньозмістовабудовавидання,

cu

виокремленняелементів, скріплених у єдинеціле, визначеннямісця кожного з них на сторінці
та у виданні.
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Архітектонікавидання – це 1) будовавидання,
типологічніособливостітвору,

щопублікується;

2)

у якійвідображенізмістові та

наука

про

обумовленізмістом

та

nt

типологічноюмоделлю структуру і композиціювидань.
Основнізасобиархітектоніки

–

1)

засобиструктуруванняматеріалу:

рубрикація,

ієрархізованістькомпозиційниходиниць (різнихтекстових і зображальнихчастинвидання),
створенняапаратувидання,

2)

засобирозташування

взаємопідпорядкуваннярізнихкомпозиційниходиниць:

симетрія,

і

асиметрія,

динаміка,

рівновага, пропорційність, масштаб, метр, ритм, контраст, нюанс; 3) засобиоформлення:
застосуваннякольору,

ілюстрування, декоративнеоформлення, шрифтовий дизайн; 4)

засобиакцентування

(шрифтові

та

нешрифтовізасобиувиразнення

тексту)

та

засобиінтерпретаціїінформації (увиразнення тексту графічно, а також: відбірматеріалу,
групуваннярізних

за

обсягом

створеннядобірок,

і

значеннямтекстових

авторських

введеннядодатковихтекстівабокоментарів,

і

зображальнихматеріалів

колонок;
розташуваннятекстів

–

анонсування,
у

певному

жанровеваріюваннятощо).
2. Основніелементи дизайну видань: крапка, лінія, текстура, напрямок.

порядку,

Основніпринципи дизайну:
- Баланс.
- Контраст.
- Напрямок.
- Пропорції.
- Повторення і ритм.
- Єдністьрізноманіття.
3. Основніелементи дизайну видань: крапка, лінія, текстура, напрямок.
Елементи дизайну - цечастина дизайну, яка може бути виділена з дизайну,
якійможнадативизначеннянезалежновід контексту.
Елементи дизайну створюють структуру проекту.
Елементи дизайну:точка;лінія;форма;текстура;простір;силует;рух;колір.
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Лекція № 4
Тема лекції:Композиція внутрішніх та зовнішніх елементів оформлення книги.
План лекції
1. Різновиди смуг складання в залежності від їх призначення і ролі в книзі.
2. Титульний лист, його види, композиційні задачі.
3. Типи оформлення зовнішніх елементів книги.
Література
1. Болховитинова C.М. и др. Композиция изданий: Особенности проектирования
различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. – М.: Изд-во
МГУП, 2000. 166 с.
2. Сава В. І. Основитехнікитворення книги: Навч. Посібник. Л.: Каменяр, 2000. 136 с.
3. Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування / курс лекцій у 2-х ч. – Ч. 1. –
К.,2002.– 98 с.
Змістлекції

my

1. Різновиди смуг складання в залежності від їх призначення і ролі в книзі.
Початкова смуга -

цесмуга набору,

з

якоїпочинається

текст

всієї

книги,

главиаборозділу.

do

Видипочатковоїсмуги:

cu

- коротшазвичайноїсмуги (смугамаєчистий спуск),
- однаковогорозміруз смугою (використовується заставка аболінійки).

me

Кінцевасмуга - цесмуга набору, якоюзакінчується текст всієї книги, главиаборозділу.
Видикомпозиціїкінцевоїсмуги:

nt

-

вільневід тексту місценічим не заповнюється,

-

на вільномувід тексту місціпоміщаєтьсякінцівка,

-

текст кінцевоїсмугинабирається у виглядіякої-небудьфігури, завершеноїкінцівкоюабо
ж без неї.
2. Титульний лист, його види, композиційні задачі.
Титульний лист - перша сторінка книжкового блоку з основними вихідними

відомостями.
Види титульних листів:
-

Односмуговий титул.

-

Двосмуговий титул, розворотний.

-

Двосмуговий титул, розпашний
3.

Типи оформлення зовнішніх елементів книги.

Зовнішніелементи книги:
-

обкладинка,

-

палітурка,

-

деталі, що до них примикають - форзац, суперобкладинка, футляр.
Типизовнішньогооформлення книги:

-

шрифтове;

-

орнамент або непредметно-декоративнеоформлення;

-

предметно-тематичнезображення;

-

символічнечиемблематичнезображення;

-

сюжетно-тематичнезображення.
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Лекція № 5
Тема лекції:Дизайн виданьзалежновідцільового та читацькогопризначення.
План лекції
1. Залежністьоформленнявід

типу

видання.

Оформленнянаукових,

науково-

популярних, навчальних, літературно-художніхвидань.
2. Дизайн дитячихвидань. Дизайн довідковихвидань.
3. Художнєоформленняальбомів з мистецтва.
Література
1.

Болховитинова C.М. и др. Композиция изданий: Особенности проектирования

различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. – М.: Изд-во
МГУП, 2000. 166 с
2. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама. – М.: ДМК-Пресс, 2001. – 272 с.
Змістлекції
1. Залежністьоформленнявід типу видання. Оформленнянаукових, науково-

my

популярних, навчальних, літературно-художніхвидань.
Для кожного видання певного типу, визначеної функціональної групи перш за все
необхідно визначити принципи його організації. Необхідно пройти шлях від рукопису автора

do

і перших ідей, уявлень-образів по майбутній книзі до її ескізу (реального матеріального
що

відповідає

безлічі

різноманітних

cu

проекту),

завдань:

ідеологічних,

художніх,

комунікативних, комерційних, ергономічних та ін.

me

Предметом опису творів науково-популярної літератури є наука, а завданням популяризація, поширення наукових знань серед широкої аудиторії читачів.
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Тематичний діапазон науково-популярної літератури широкий: всі без винятку
області наук і види людської діяльності. Вона повинна розповідати про науку і її методах,
результати досліджень, досягнення, відкриття, проблемні питання, гіпотезах і напрямках
наукового пошуку читачам найширшої аудиторії, читачам, які не є фахівцями в області, яка
розглядалася в виданні.
Для того щоб грамотно сформулювати і проілюструвати (оформити) навчальне
видання, слід знати, які саме чинники і як впливають на ті чи інші характеристики
оформлення. Так як чинників таких дуже багато і вони досить різнохарактерні, для зручності
викладу їх краще об'єднати в групи. До однієї групи ми віднесемо фактори, які впливають на
оформлення видання як би «ззовні» (та чи інша організація навчального процесу, тираж
видання, особливості поліграфії, вимоги економії і т.д.); до іншої - фактори, що визначають
особливості оформлення видання «зсередини»: до них необхідно віднести все, що стосується
особливостей побудови навчального видання або його рукописи як вихідного матеріалу для
майбутнього видання.

2.

Дизайн дитячихвидань. Дизайн довідковихвидань.

Принципиоформлення

та

ілюструваннядитячихкниг

обумовленівіковимиособливостямидитячогосприйняття. Для кожного з віковихетапів, які
проходить

у

своємурозвиткудитина,

якісуттєвовпливають

на

рішенняшрифтовихкомпозицій

характерніпевніособливостізасвоєнняінформації,

конструкцію
і

т.д.

З

книги,

на

якістьілюстрацій,

віковимиособливостямидітейпов'язані

і

особливіз'єднанняілюстрацій і тексту в книзі.
3. Художнєоформленняальбомів з мистецтва.
Методика

художньогооформлення

і

конструюванняальбомів

з

мистецтва

та

фотоальбомівмаєсвоїособливості як в процесіпередпроектноговивченняматеріалів автора,
так і в процесахвласнеоформлення і конструювання. Ціособливостіпов'язанінасамперед з
тим, щоосновним в змісті альбому є ряд зображень, а не текст. Цільовеназначення
альбомного

виданнястаєвізуальнеознайомленнячитача-глядача

тимичиіншимитворамиабоявищамимистецтва.
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Лекція № 6
Тема лекції:Дизайн акцидентних видань.
План лекції
1. Дизайн буклетнихвиданнь.
2. Дизайн

акцидентнихвидань

за

художньо-функціональнимпризначення:

флаєр,

аркушевийкалендар, поштовалистівка.
3. Дизайн упаковки та етикетки.
Література
1. РайнХембри Самый полный справочник. Графический дизайн. – М.: АСТ, 2008. –
192 с.
2. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге.: Символ-Плюс, 2008. – 384 с.
Змістлекції
1. Дизайн буклетнихвиданнь.
Буклет

собою

паперовий

my

щопредставляє

поліграфічнапродукціярекламноїабоінформаційноїспрямованості,
лист,

виконаний,

як

правило,

методом

двосторонньогодруку, і має один і більшефальців (складань).
Завданнябуклетів:
коротко

і

інформативно

донести

до

читачавідомості

про

cu

продукціюабопослугикомпанії;
-

do

-

можутьвикористовуватися для розсилки по клієнтськійбазі, для роздачіпід час
з

клієнтами,

me

контактів

діловими

партнерами

абоможуть

бути

інформаційнимзасобомпоширенняінформації на масових заходах;

nt

-

можутьявляє собою компактний і недорогийваріант корпоративного проспекту,

розрахований на масовуаудиторію.

2. Дизайн акцидентнихвидань за художньо-функціональнимпризначення: флаєр,
аркушевийкалендар, поштовалистівка.
Флаєра

(«літаючілистівки»)

–

листівки,

щозастосовуються

підтримкикороткостроковихрекламнихакційщодопросуванняякогосьпевного

для
товару

абопослуги.
Особоливості:
-

негайне поширення інфомації;

-

невеликі фінансові затрати;

-

широкі можливості поширення: їх можна відправлятипоштою, передавать по факсу,
розміщувати на стійках, розвішувати на стінахабовкладати в автомобілі.
Листівка (открытка – «открытый» лист):
- картковевидання, надруковане з одного чиобохсторін;

- вид двосторонніхпоштовихкарток з паперуабо картону, щовикористовуються
для відкритого листа.
Будова листівки:
-

на лицьовійстороніповноформатнезображення,

-

зворотня сторона призначена для написанняповідомлення і адрес одержувача і
відправника.
3. Дизайн упаковки та етикетки.
Упаковка

-

засібчи

комплекс

щозабезпечуютьзахистпродукціївідпошкодження

засобів,

і

втрат,

навколишньогосередовищавідзабруднень, а такожзабезпечуютьпроцесобігупродукції.
Призначення упаковки - містити в собі і захищати продукт на всьому шляху
йогорозповсюдження і продажу.
Дизайн упаковки - їїоформлення з точки зоруформи, колірнихрішень, текстових і
графічнихматеріалів, а такождотриманняпропорцій, фірмового стилю, елементарного смаку.

my

Етикетка - друкованапродукція, щоміститьтекстову і графічнуінформацію і виконана
у вигляді наклейки або бирки на будь-який продукт виробництва.
Етикетка

-

дужеважливийелемент

упаковки,

вона

повинна

не

do

тількиінформуватипокупця про певнівластивості, якості і ціну, але і відповідати характеру

nt

me

cu

товару.

Лекція № 7
Тема лекції:Дизайн афішно-плакатної продукції.
План лекції
1. Видиафішно-плакатноїпродукції.
2. Дизайн соціального, агітаційного, інформаційного плаката.
3. Шрифтовий плакат.
Література
1. РайнХембри Самый полный справочник. Графический дизайн. – М.: АСТ, 2008. –
192 с.
2. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге.: Символ-Плюс, 2008. – 384 с.
Змістлекції
1. Видиафішно-плакатноїпродукції.
Плакат – крупноформатне(листове) видання (зазвичай у виглядімалюнка, зображення,
яке супроводжується коротким текстом), щовиконує завдання наглядної агітації і

my

пропаганди, інформування, реклами, інструктажучинавчання.
Плакати за технікоюстворення:
- друковані;

do

- трафаретні;

Плакати за характером змісту:
- сатиричні;
- декоративні;

nt

me

cu

- авторські - виставковіваріанти; ближчі до мистецтва, глибші та суб’єктивніші.

- бібліотечні і т.д.
Плакати за призначенням:
- агітаційні;
- інформаційні;
- рекламні;
- просветницькі;
- соціальні та ін.
Афіша

–

крупноформатневидання,

основна

мета

якого

-

повідомити

майбутнійзахідграничновеликійкількості людей.
2.

Дизайн соціального, агітаційного, інформаційного плаката.

Універсальнівимогидо плакату:
1) захопитиглядачавізуально;
2) примуситийогозадуматись;
3) налаштувати на вирішенняпроблемичиспонукати до активної діяльності.

про

Усі ці вимогивтілюються через елементи плаката:
•

візуальний образ,

•

текст (слоган),

•

логотип (у рекламному плакаті).
3. Шрифтовий плакат.
Текст є частиноюєдиноговізуальногопослання.
Вінпов’язанийіззображенням не лишестилістично
та композиційно, але створює з ним цілісний образ.
Текст в плакатіможевикористовуватись як:

•

прямийзаклик до дії,

•

лозунг,

•

інформування (назваподії, місце й час їїпроведення),

•

уточнення змісту.
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Лекція № 8
Тема лекції:Дизайн рекламних видань.
План лекції
1. Рекламнапродукція.
2. Художнєоформленнярекламнихвидань. Фірмовий стиль. Товарний знак.
3. Рекламний текст і ілюстрації. Принципивиборувізуальнихобразів та засобів.
Композиція рекламного оголошення.
Література
1. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама. – М.: ДМК-Пресс, 2001. – 272 с.
2. РайнХембри Самый полный справочник. Графический дизайн. – М.: АСТ, 2008. –
192 с.
Змістлекції
1. Рекламнапродукція.
Реклама (лат. reclamare – «викрикувати») – способи і форма доведення до

викликати

до

них

про реалізованітовари

my

зацікавленихосібінформації

інтересспоживача

і

і

послуги,

щопереслідують

мету

надатийомунеобхіднийнабірвідомостей

про

властивостіоб'єктареалізації.

do

Видиреклами:

престижна, чифірмова (про перевагифірми, щовигідновідрізняютьїївідконкурентів);

•

агресивна (активнедоведенняпереваг товару рекламодавця);

•

превентивна (підривпозиціїконкурентів);

•

захисна, чи корпоративна (створюєтьсявраження про фірму, як про організацію-

nt

me

cu

•

патріота; в рекламіпідкреслюється, щоурядові і ділові кола високооцінюють роботу
організації та надаютьїйпільги на ліцензії, кредити, страхування);
•

однорідна

(однакова

в

різних

точках

збуту,

щодозволяєзаощаджувати

на

проведеннірекламнихкампаній);
•

неоднорідна,

але

така,

що

не

суперечитьєдинійконцепціїреклами

(так,

продукціярекламується на різнійтериторії по різному );
•

недостовірна (надає не точнуінформацію);

•

неетична (міститьінформацію, щопорушуєзагальноморальнінорми).
2.

Художнєоформленнярекламнихвидань. Фірмовий стиль. Товарний знак.

Естетичнівластивостідрукованоїреклами
задоволенняпочуття прекрасного в людині.
Основніестетичніякостідрукованоїреклами:
•

виразність,

•

оригінальність,

–

властивості,

щопризначені

для

•

гармонійність,

•

єдністьформи, змісту і стилю,

•

відповідність конкретному історичномуперіоду часу.
3. Рекламний текст і ілюстрації. Принципивиборувізуальнихобразів та засобів.
Композиція рекламного оголошення.
Текстова частина друкованої реклами може включати:

•

Слоган, що відображає суть, філософію і корпоративну політику фірми-рекламодавця.

•

Заголовок, що виражає головний рекламний аргумент.

•

Основний рекламний текст.

•

«Ехо-фраза», що повторює головну думку рекламного тексту і придає завершений
вигляд усій рекламі.

•

Довідкові дані.
Рекламнаілюстрація – використовується для привертання уваги і створення

образу.Візуальні характеристики – Розмір. Форма. Зміст. Техніка виконання. Ідея
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