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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Макетевуння та 

моделювання» 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: «Дизай-

проектування», «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. Макети поліграфічних виробів 

        2. Змістовий модуль 2. Макети об’ємних форм 

        3. Змістовий модуль 3. Макети об’ємно-просторових форм 

     1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Макетування та моделювання» 

є професійна підготовка фахівця з високим рівнем художньоконструкторської 

майстерності і самостійного творчого вирішення завдань, формування практичних 

навичок створення макетів різноманітних виробів за проектними кресленнями. 

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. Основними завданнями вивчення дисципліни «Макетування та 

моделювання» є: - засвоєння теоретичних основ з дисципліни «Макетування та 

моделювання»; - засвоєння основних прийомів створення проектних креслень; - 

засвоєння основних технік роботи макетними матеріалами, обладнанням; - засвоєння 

основних композиційних прийомів роботи з формою нових виробів; 

 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
 - поняття та терміни, які вивчаються;  

 - методику виконання макетів; 

 - закони, категорії та засоби виразності композиції; 

 - методику виконання об’ємних форм; 



 

 

         

вміти: 
- виділяти в природній або штучній формі основні геометричні складові;  

- виконувати проектні креслення;  

- виконувати розгортки різноманітних виробів; 

- виконувати макети виробів в матеріалі;  

- застосовувати знання з композиції при виконанні арт-композицій; 

- використовувати знання отримані на інших дисциплінах для виконання поставленої 

мети;  

- використовувати отримані знання для виконання дизайнерських проектів. 

 

 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 40 години / 1,3  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. " Макети поліграфічних виробів " 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  «Макети об’ємних форм» 

Модуль 3 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  «. Макети об’ємно-просторових форм» 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Макет окремої букви 

2. Макет рельєфного шрифту 

3. Макет об’ємного шрифту 

4. Виконання трафаретів 

5. Виконання пакувань простих форм 

6. Виконання пакувань складних форм 

7. Проектування об’ємного торгового знаку 

8. Виконання макету об’ємного торгового знаку 

9. Проектування арт-композиції 

10. Виконання макету арт-композиції 

11. Виконання пошукових ескізів до проекту ландшафтної композиції 

12. Виконання проектних креслень 

13. Виконання розгорток для макету 

14. Збирання макету на площині 



 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Базилевский А.А., Барышева В.Е. Дизайн. Технология. Форма.: Учеб. 

пособие по спец. «Дизайн архитектурной среды». – М.: Архитектура-С, 2010, 

248с., ил. ISBN 978-5-9647-0203-0;      

2. Ефменко Е. 100 вопросов и ответов о выставках и ярмарках: настольная 

книга экспонента-практика. Часть 1. Путеводитель экспонента и организатора 

выставок. – К.: КНТ, 2008. – 240 с., ил. ISBN 978-966-373- 412-5; 

3. Ромат Е., Сендеров Д. Реклама: Учебник для вузов. 8-е изд. Стандарт 

третьего поколения/ Е. Ромат, Д. Сендеров – СПб.: Питер, 2013. – 512 с.: ил. – 

(Серия «Учебник для вузов»), ISBN 978-5-469-00114-4; 

4. Сотников Б.Е. Объемно-пространственная композиция: учебное пособие для 

студентов специальности ДАС 1-2 курсов по дисциплине 

«Объемнопространственная композиция»/сост. Б.Е. Сотников – Ульяновск, 

УлГТУ, 2009г – 68с, ISBN 978-5-9795-0489-6; 

5. Стасюк Н.Г., Кисилева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной 

композиции. Учебное пособие/ Стасюк Н.Г., Кисилева Т.Ю., Орлова И.Г. – М.: 

Архитектура-С, 2004, 96с. ISBN 5-9647-0006-3; 

6. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика/В.Б. Устин. – 

М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254, [2]с.: ил. ISBN 978-5-17-060088-5;       

7. Андрияхина Н.В. Вы это видели?! Обманы зрения и оптические иллюзии. – 

М.: Эксмо, 2012. – 200с.: ил. ISBN 978-5-699-55588-8; 

8. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпильчак В.А. Креслення: 

Навч.посібник/ За ред.проф. Є.А. Антоновича – Львів: Світ, 2006 – 512с., іл. 

ISBN 966-603-479-4; 

9. Войтенко С.О., Л.В. Рудник, О.В. Сафонов, Я. Циманек, С. Якуцевич; Під 

ред.. д-ра техн. Наук, проф.. Л 



10. азаренка Е.Ф. Етикетки: як виготовити?/ Войтенко С.О., Л.В. Рудник, О.В. 

Сафонов, Я. Циманек, С. Якуцевич; Під ред.. д-ра техн. Наук, проф.. Лазаренка 

Е.Ф. – Київ: ІАЦ «Упаковка» - 2003. – 184 с.;        

11. КалмыоваН.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона: 

Учебное пособие – М.: Книжній дом «Униерситет», 2000. – 80с.: ил. ISBN 5-

8013-0052-X; 

12. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. 

Учебное пособие (конспект лекций) – М.: М3-Пресс, 2001. – 252с. ISBN 5-

94073-011-6; 

13. Фольт О.В., Смолинський Р.І. «Основи художнього конструювання» - 

К.:Вища школа, 1973 – 143 с.; 

14. Чернышов О.В. Формальная композиция. Творческий практикум – Мн. 

Харвест, 1999г – 312с. ISBN 985-433-206-3. 

15. Шредер В.Л., Пилипенко С.Ф. Упаковка из картона/ В.Л. Шредер, С.Ф. 

Пилипенко – Киев: ИАЦ «Упаковка» - 2004., -560 с         

                                     

       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). 

 

 


