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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комп’ютерні 

технології в проектуванні середовища» складена                    відповідно до освітньо - 

професійної програми підготовки 022 - «Дизайн» напряму «Графічний дизайн та 

реклама». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: формування творчої уяви і 

образного мислення, виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього 

смаку; формування вміння аналізувати навколишнє середовище, вести цілеспрямовані 

спостереження оточуючої дійсності, творчо відбирати матеріал для подальшої обробки 

концепції проекту; формування у студентів теоретичних знань із законів проектування, 

освоєння методів побудови ортогональних проекцій планів, розгорток стін та 

інтер’єрів приміщень, шляхом оволодіння сучасних технологій; використання цих 

знань у вирішенні творчих завдань різної складності й набуття практичних навичок у 

роботі з комп’ютерними програмами автоматичного проектування; оволодівати 

професійною майстерністю і вмінням застосовувати отримані знання в реалізації 

індивідуальних творчих дизайн-проектів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна пов’язана з кольорознавством, 

історією мистецтва, проектною. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів, 

майбутніх фахівців з дизайну щодо проектування та розміщення компонентів 

графічного дизайну в інтер’єрі та екстер’єрі житлових та громадських приміщень.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття практичних навичок: в 

освоєнні методики проектування на компютері на базі програми Adobe Illustrator та 

Autodesk 3ds Max в передпроектному аналізі, збору вихідних даних про об’єкт 

проектування; розробці концепції; в функціональному зонуванні; в предметно-

просторовій організації середовища; в роботі із матеріалами; в кольоровому та 

стильовому рішенні простору.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- етапи та вимоги до проектування, 

- сучасні тенденції в проектуванні середовища, 

- сучасні матеріали та технології в оформленні середовища, 

- основи проектування на комп'ютері в програмі Adobe Illustrator та Autodesk 3ds Max. 

вміти: 

- створювати концепцію проекту; 

- виконувати на комп'ютері ортогональні проекції планів, розгорток стін; 

- оформлювати проект відповідно до державних стандартів; 

- будувати в об'ємі інтер'єр приміщення; 

- використовувати в проекті сучасні матеріали та технології; 

- виконувати всі етапи проектування в програмі Adobe Illustrator та Autodesk 3ds Max.  
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться а 210  години /а  7  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Комп’ютерні технології в дизайн-проектуванні. 

Тема 1. Комп’ютерні технології. 

Комп’ютерна графіка. Історія виникнення комп’ютерной графіки. Віртуальна 

реальність. 

Тема 2. Основні елементи програми Adobe Illustrator та їх властивості. 

Робоче середовище та процес проектування. Основні інструменти проектування. 

Можливості використання програми. 

 

Змістовий модуль 2. Загальні відомості про використання Autodesk 3ds Max у 

дизайнерській діяльності. 

Тема 3. Основні елементи програми Autodesk 3ds Max та їх властивості. 

Робоче середовище та процес проектування. Основні інструменти проектування. 

Можливості використання програми  

Тема 4. Візуалізація.  

Рівні розвитку засобів візуалізації. Візуалізація у різних галузях науки. 

Рéндеринг, комп'ютерна візуалізація. Архітектурна візуалізація. 
 

3. Рекомендована література 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Грашин A.A. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. 

Дизайн унифицированных объектов: Учеб., пособие. - М.: Архитектура-С, 2004. - 

232 с.  

2. Дизайн архитектурной среды: Учеб. Для вузов / Г.Б. Минервин, A.B. Ермолаев, 

В.Т. Шимко, A.B. Ефимов, Н.И. Щепетков, A.A. Гаврилина, Н.К. Кудряшов. - М.: 

Архитектура-С, 2006. - 504 с.  

3. Забелина Е.В. Поиск нових форм в ландшафтной архитектуре: Учеб. Пособие. -М 

.: Архитектура-С, 2005. - 160 с. 

4. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном 

искусстве и архитектуре. - М.: АРТ-Родник, 2006. - 256 с. 

5. Мак-Коркодейл Чарльз. Убранство жилого интерьера от античности до наших 

дней / Пер. с англ. Е.А. Кантир. - М.: Сварог и К, 2006. - 248 с. 

6.  Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. 

Дизайн архитектурной среды: Учеб. Пособие для вузов. - М.: Архитектура-С, 

2004. - 96 с. 

7. Минервин Г.Б. Основы проектирования оборудования для жилых и 

общественных зданий: Учеб. Пособие для вузов. - М.: Архитектура-С, 2004. - 112 

с. 

8. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / Тімохін В.О., Шебек 

Н.М., Малік Т.В. та ін.. - K.: КЛУБА, 2010. - 400 с. 

9. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. 

Учебное пособие/ Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. - М.: Архитектура-С, 

2004, - 96 с. 
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10. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы 

проектирования): Учеб. Пособие - М.: Архитектура-С, 2008. - 352с.  

11. Шаповал Н.Г. Прикладна теорія архітектурної композиції: Навч. посібник. - K.: 

КНУБА, 2000.-372 с.  

12. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: 

Учебник. - М.: Архитектура-С, 2006. - 384 с.  

Додаткова література: 

13. Агронович-Пономарева Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий / Е.С. 

Агронович-Пономарев, Н.И. Аладова - узд. 2-е- Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 

348 с.  

14. Ранеев В.Р. Интерьер: Учебн. пособие - М.: Высшая шк., 1987. - 230 с. 

15. Environment & Landscape. Archiworld. – 299 р 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, контроль 

виконання практичних робіт, тестовий контроль. 


