
НАВЧАЛЬНИЙ
ЦЕНТР 

ЛИПЕНЬ 2022

КОМП'ЮТЕРНА
ГРАФІКА
курс за допомогю якого ви зможете освоіт̈и професії
дизайнера поліграфіі ̈та дизайнера інтер'єрів, і
 зможете створювати найбільш реалістичні інтер'єри

Д'яченко Віталій
ВИКЛАДАЧ

Гарбузюк Валентина
КЕРІВНИК ЦЕНТРУ



Ми працюємо задля
збільшення можливостей
своіх̈ студентів, шляхом
використання здобутих
знань.
Кожен курс - це
сінергентичний ефект теоріі,̈
практики, вмінь та навичок.  

Mission

Кожен студент -це
особистість, яка розраховує
на максимальну увагу до
своіх прагнень,
професійність викладачів та
співпрацю, задля
покращення якості життя та
власниого розвитку.

Vision
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ПРОГРАМА КУРСА

ДЛЯ НАС
ВАЖЛИВО
Кожен курс навчального ценру - це здобуття нових
знань, нову професію та вектор кар'єрного розвитку

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ



ПРОГРАМА КУРСА
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КІЛЬКА СЛІВ ПРО ...

ФОРМАТ ТА ТРИВАЛІСТЬ

Навчання у групі
300 ак годин

Навчання індивідуальне
150 ак годин

Формат
on|off

Формат
on|off

Курс Комп'ютерна графіка та дизайн у
навчальному центрі «Атлант» дозволить
поєднати ваш художній талант та міць
сучасних комп'ютерних технологій. 

Таким чином, після закінчення наших курсів
ви освоіт̈е професіі ̈дизайнера поліграфіі ̈та
дизайнера інтер'єрів і зможете створювати
найбільш реалістичні інтер'єри

Курс комп'ютерна графіка та дизайн
розроблений для початківців.

Комп'ютерна графіка та дизайн чудово
підійдуть для:
• творчі особи готові зм
інити професію.
• студентів, які бажають розпочати кар'єру
графічного дизайнера.
• керівників компаній (для розуміння, які
проблеми вирішує дизайн та як його
правильно використовувати).
• маркетологи.
• дизайнерів-початківців.

На навчання запрошуємо бажаючих із
різним рівнем підготовленості.

Вартість навчаня 
2100грн/міс (тривалість  10 міс)

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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ПРОГРАМА 
 ВИГЛЯДАЄ
Струрктура програми гнучка та
адаптується під запит та очікування
студентів

35 %

25 %

40 %

 Photoshop, Adobe Illustrator, 
AutoCAD

ЧАСТИНА #1

3D MAX

ЧАСТИНА #2

ПРАКТИЧНА 
 РОБОТА

ЧАСТИНА #3

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ



 Photoshop (спектр застосування Фотошоп досить
широкий: у роботі з фотографіями, дизайн, 3D-
моделювання, поліграфія, анімація, створення макетів
веб-сторінок)

50

Adobe Illustrator (програма для роботи з векторною
графікою. З ії ̈допомогою ви створюватимете
фотореалістичні зображення будь-якого рівня
складності)

70

AutoCAD
(дозволяє опанувати навички проектування без
необхідності витрачати значну кількість часу на
вивчення сучасних стандартів та використання звичних
креслярських інструментів)

70

3D Max (за допомогою цієі ̈програми тривимірної
графіки Ви навчитеся побудови, текстурування та
освітлення інтер'єрних сцен)

70

Экзаменаційна робота 40

ПРОГРАМА
КУРСУ 

ак. годРозділ
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ПРОГРАМА КУРСА

ЗНАЙОМТЕСЬ,
ВАШ
ВИКЛАДАЧ
Віталий Валерійович Д'яченко
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"Студентів я ніколи не відпускаю раніше. Я
ніколи нікого не тримаю та не змушую.
Як правило, мені навпаки не вистачає часу
студентам розповісти все повною мірою,
що хотілося б донести. Дуже багато
інформаціі ̈та тонкощів, які доношу своім̈
студентам на заняттях. Так само скидаю
дуже багато додатковоі ̈інформаціі ̈в групу
телеграм.
Для кожноі ̈групи створюю групу в
телеграмі для зручного спілкування.
Скидають вони мені своі ̈роботи, які
роблять, виявляємо нюанси. Всіляко
підтримую іх̈.

Коли я закінчую заняття, я всім говорю: що
заняття закінчилося, дякую всім за увагу.
Хто не поспішає, можу показати ще такий
прийом, і його показую його. Хоча я вже
нікого не тримаю, заняття закінчилося. Це
вже моя ініціатива. Студенти завжди
залишаються."

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ
НАШОГО КУРСУ
КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА
ТА ДИЗАЙН:

 
Цінність 1

 
Цінність 2 

 
 
 

Цінність  3

 
 
 

Цінність 4 

По закінченню курсу Ви матимете власне портфоліо з
робіт, які робите протягом курсу, що дозволить вам легко
знайти бажану роботу.

Наш курс найповніши.  А саме, ви вивчите всі популярні
графічні програми, тому вам не потрібно буде додатково
проходити інші курси.

Ми наголошуємо на реальній практиці – силу практичного
підходу перевірили наші студенти. Слід зазначити, що
наші викладачі – практикуючі фахівці і точно знають про
всі модні віяння у світі дизайну.

На курсі ви дізнаєтесь про всі плюси та мінуси різних
графічних редакторів, будете знати  який редактор краще
підійде для вирішення конкретного завдання.

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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НАШІ СТУДЕНТИ ПРО
КУРС:

Поліна, період навчання: сентябрь 2020 - серпень 2021 (12 міс)

Пройшла курс графічного дизайну у серпні 2021 року, викладач Віталій
Дяченко неймовірна людина та вчитель! Дуже багато корисноі ̈інформаціі,̈
регулярні дз (без тиску, кожен виконував у своєму темпі і викладач завжди
повертався і допомагав якщо це було необхідно), поза увагою не залишився
жоден із групи. Під час карантину досить оперативно організували онлайн-
заняття. Дякуємо центру Атлант за отримані знання:)

Квітень 20, 2018 о 3:14 пп

Курс був мені цікавий і корисний: хоча в мене і був уже досвід у Photoshop, я
стала себе впевненіше відчувати при його використанні, дізналася багато
нового, а також ефективніші прийоми роботи. Все зручно, зручно. Увага для
кожного студента, невеликий склад групи. Досвідчений фахівець, цікава у
спілкуванні людина. Поліпшила своі ̈навички. Додалося знань. Задоволена
тим, як зробила підсумкову роботу.

Відгук про курс:'AutoCAD. Індивідуально

Теплих Олексій, період навчання: березень 2019 - квітень 2019 (2 міс)
Мені нема з ким порівнювати, але викладач дуже хороший. Не сподобалося,
що був момент, коли викладач був завантажений і ми працювали віддалено. з
одного боку це добре, але в той же час не дуже добре, тому що є моменти, коли
потрібна присутність поряд вчителя. Недоліків немає

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ
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