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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Дизайн - 

проектування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів для напрямку підготовки 022 – «Дизайн». 

 

Предметом вивчення дисципліни є  об'єкти дизайн-розробки, що відповідають 

рівню професійної підготовки і слідує чіткому дотриманню по черговості у 

зростаючій системі навчальних завдань.  

 

        Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: 

«Моделювання та макетування», «Формоутворення та композиція», «Ерогономіка та 

основи ергодизайну», «Матеріалознавство в дизайні», «Проектування в дизайні 

середовища», «Комп'ютерні технології». 

 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1. . "Дизайн новігації паркової зони" 

     2. Змістовий модуль  2. «Елементи фірмового стилю» 

     1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 1.1. Мета курсу «Дизайн - проектування» у навчанні і вихованні майбутніх 

висококваліфікованих спеціалістів-дизайнерів включає в себе оволодіння 

студентами найбільш загальних принципів проектного мислення, методів творчості, 

у придбані ними знань і навичок в галузі графічної майстерності і макетування. 

Головною метою дисципліни є формування гармонійно-розвинутої, творчої 

особистості студента, вихованого на кращих зразках вітчизняної і світової проектно-

художньої культури. 

 

             Загальна мета конкретизується в основних завданнях: 

 

1.2.Завдання курсу: засвоєння метода проектування даних об'єктів, набуття 

знань і навичок є основою майбутньої діяльності, пов'язаної з розробкою 

аналогічних об’єктів з урахуванням цілого комплексу задач: естетичних, 

соціологічних (маркетингу), функціональних, конструкційних, технологічних, 

ергономічних, економічні«:, екологічних, а також на базі досягнень в галузі науки і 

техніки. 

 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- форми моделювання проектної ситуації; 

- методику системного підходу до об'єкта; 

- методи і засоби проектної діяльності: методи сценарного, морфологічного 

моделювання проектної ситуації.  

 



         

вміти: 
- проаналізувати вихідну ситуацію до конкретної художньо- конструкторської 

розробки, яка вміщує вивчення теми, проблеми, розробку концепції і вимоги до 

об'єкта, який проектується; 

- виявити різні фактори, які впливають на формоутворення промислових виробів; 

- оперувати закономірностями і засобами композиції для досягнення цілісної 

гармонійної форми; 

- творчо використовувати знання і навички, одержані з інших спецкурсів; 

- використовувати сучасні досягнення науково-технічного прогресу; 

- удосконалювати придбанні практичні навички при виконанні макетної та 

графічної частини проекту. 

- здобути навички: самостійного вирішення питань, пов'язаних з розробкою дизайн-

проекту. 

 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 21  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. "Дизайн новігації паркової зони" 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  «Елементи фірмового стилю» 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Розробка напрямків концептуаль них рішень. Концептуальне рішення  

тема №1 

2. Розробка напрямків концептуаль них рішень. Концептуальне рішення 

тема №2 

3.  Розробка напрямків концептуаль них рішень. Концептуальне рішення 

тема №3 

4. Розробка принципових варіантів дизайнерського вирішення виробу; 

розробка принципових варіантів ергономічного вирішення виробу як 

компонента СЛТС; розробка принципових варіантів кольорофактурного 

вирішення. Затвердження основного варіанта. 

5. Збір та вивчення вихідних проектних даних, включаючи інформаційні і 

патентні дані. вибір та огляд аналогів, а також функціональний естетичний, 

технологічний, соціально- культурний, дизайн- екологічний, та дизайн- 

маркетинговий їх аналіз. 

6. Розробка пошукових ескізів концептуальних рішень  

7. Розробка остаточного дизайнерського рішення; розробка остаточного 

ергономічного рішення;  розробка остаточного кольорофактурного вирішення; 



визначення остаточної номенклатури декоративно- конструкційних матеріалів 

та декоративно- захисних покриттів виробу, затвердження остаточного варіанта. 
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       4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, курсова 

робота. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, 

контроль виконання практичних робіт (клаузур, ескізів, проектів та макетів), усне 

опитування. 

 

 

Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої 

освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим 

навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210297 мм). 

 

 


