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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Формоутворення та 

композиція» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів для напрямку підготовки 022 – «Дизайн». 

 

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

«Макетування та конструювання», «Композиція», «Проектна графіка», «Дизайн-

проектування». 

 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Формування графічних об’єктів з урахуванням 

форми носія  

         

     1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 1.1. Мета курсу «Формоутворення та композиція» - професійна підготовка 

фахівця з високим рівнем художньоконструкторської майстерності і самостійного 

творчого вирішення завдань, формування практичних навичок конструювання 

об’єктів графічного дизайну з урахуванням форми носія. 

 

       Загальна мета конкретизується в основних завданнях: 

 

1.2.Завдання курсу:  

- засвоєння теоретичних основ з дисципліни «Формоутворення та 

композиція»; 

- засвоєння основних прийомів дослідження форми предмету; 

- засвоєння основних технік роботи з графічними та макетними матеріалами, 

обладнанням; 

- засвоєння основних композиційних прийомів конструювання об’єктів 

графічного дизайну для подальшого нанесення їх на об’ємну форму, 

враховуючи її особливості; 

 

 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- поняття та терміни, які вивчаються; 

- методику виконання проекцій та перспективних зображень предметів; 

- закони, категорії та засоби виразності композиції; 

- методику виконання об’ємних форм; 

- методику виконання графічного вирішення поліграфічної продукції; 

- психологічне сприйняття шрифтових, кольорографічних композицій; 

- технічні вимоги до виробів дизайнера; 

- особливості роботи поліграфічного обладнання та вимоги до подання макетів до 

друку. 
 



         

 

вміти: 
- виконувати проекційні креслення та перспективні зображення предметів 

складної форми; 

- наносити зображення на рисунок з урахуванням перспективних скорочень; 

- під час конструювання графічного об’єкту враховувати особливості 

сприйняття зображення зором на об’ємній формі; 

- спрощувати існуючу форму, створюючи абстрактні композиції; 

- створювати проект поліграфічної продукції з урахуванням вимог 

стандартів, нормативних документів; 

- застосовувати знання з композиції при виконанні проектів; 

- використовувати знання отримані на інших дисциплінах для виконання 

поставленої мети; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1 Формування графічних об’єктів з урахуванням 

форми носія  

Тема 1. Засоби створення зображень. Форма.  

Тема 2.  Конструювання графічних об’єктів з урахуванням форми носія. 
Тема 3. Засоби створення зображень. Колір.  

Тема 4. Матеріали композиційного формоутворення. 

Тема 5. Засоби організації гармонійної композиції. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Види художньої роботи з папером у дизайні та формоутворенні. Папір 

як формоутворюючий матеріал.  

2. Використання перерізів у паперопластиці для виявлення структурних 

особливостей форми.   

3. Об’ємно-просторова форма засобами паперопластики (способи 

утворення тримірних об’єктів: куб, шар, циліндр…).  

4.  Модуль, як одиниця об’ємно-просторової комбінаторики. Правила та 

особливості утворення нових простих, складних та складених форм шляхом 

комбінування різних модулів. 

5.  Фактура у формоутворенні засобами паперопластики (пластика 

поверхні) 

6. Модульна композиція архітектурного середовища. 

7. Стилізація форми у формоутворенні. Формоутворення об’єктів природи. 

Стилізація форми рослинного або тваринного походження. 

8. Пластика поверхні. Куб як вихідна форма для створення об’єктів 

тваринного походження.  



3. Рекомендована література 

 

1. Войтенко С.О., Рудник Л.В., Сафронов О.В., Цименек Я., Якуцевич С. 

Етикетка: як виготовити?/ С.О. Войтенко, Л.В. Рудник, О.В. Сафронов, Я. 

Цименек, С. Якуцевич; Під ред..д-ра техн..наук, проф..Е.Т.Лазаренка – 

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

2. 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; 

3. 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; 

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

К.:Вища школа, 1973 – 143 с.; 

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

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

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

С.Ф.Пилипенко – Киев: ИАЦ «Упаковка». – 2004. – 560с. 

 

                                                     Додаткова 

1. Андрияхина Н.В. Вы это видели?! Обманы зрения и оптические 

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

2. 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; 

3. 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; 19 

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

третього поколения. – СПб.: Питер, 2013. – 512с.: ил. – (Серия «Учебник 

для вузов») ISBN 978-5-496-00114-4; 

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

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

 

 

       4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  
- Поточний контроль – теоретична частина (40%): контрольна робота; 

- Підсумковий контроль (60%), диференційований залік: виконання макетів згідно 

програми курсу. 

 

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). 

 

 


