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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи теорії 

методики дизайну» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів для напрямку підготовки 022 – «Дизайн». 

Предметом вивчення дисципліни є: теоретичні питання дизайну та методика 

ведення дизайнерської діяльності – від творчих пошуків до закінченого проекту. 

Дана дисципліна дозволить освоїти дизайн як напрям практичної естетики, а 

також підготує свідомість студента до творчості; дозволить відчути складність 

відносин дизайнера з навколишнім світом; дозволить зрозуміти причинно-

наслідковий зв’язок від прийняття будь-яких рішень дизайнером. 

На базі здобутих знань та навичок в результаті засвоєння дисципліни 

фахівець зможе грамотно вирішувати  всі питання, які виникатимуть під час 

майбутньої проектної діяльності в різних видах дизайну (графічному, 

інтер`єрному,   середовищному, ландшафтному тощо). 

 

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

«Кольорознавство», «Композиція», «Шрифти та каліграфія», «Матеріалознавство», 

«Рисунок», «Живопис». 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою програми є розкриття і вивчення дизайну як напряму 

практичної естетики, що зумовлює специфіку його тематики; вивчення 

дизайну як способу естетичного освоєння світу людиною. 

Загальна мета конкретизується в основних завданнях: 

1.2. Завдання: 

- Ознайомлення з теоретичними проблемами дизайну; 

- Формування естетичної культури; 

- Ознайомлення з основними поняттями дизайну: художні стилі, 

особливості формотворення, колорит; 

- Засвоєння базових знань в різних видах дизайну: графічному, 

промисловому дизайні, дизайні середовища; 

- Реалізація особистого творчого потенціалу в процесі виконання 

індивідуальних та колективних творчих проектів. 

 

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

Знати: 

- сутність дизайну, його роль у людському житті; 

- основні художні стилі, напрями, течії, школи; 

- історію виникнення та розвитку дизайну; 

- види дизайну, їх характеристики; 

 - сучасні матеріали та технології, що використовуються у дизайні; художні 

засоби дизайну; 

- основи комплексного художнього, монументально-декоративного і 

конструктивного вирішення елементів предметного наповнення середовища; 

- термінологію та понятійний апарат навчальної дисципліни. 



        Уміти: 

- орієнтуватись у стилях, напрямах, школах та течіях дизайну; 

- орієнтуватись в кожному з видів дизайну; 

- використовувати засоби виразності дизайну для досягнення поставленої 

мети; 

- застосовувати здобуті знання на практиці; 

- застосовувати термінологію в професійній дяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредитів 

ECTS. 

 

       2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про дизайн. 

Тема 1. Загальні уявлення про дизайн.   

Дизайн як феномен культури. Специфіка дизайну, основні поняття та 

визначення. Історія та еволюція дизайну. Основні напрямки та рівні дизайнерської 

діяльності. 

Тема 2. Видатні імена дизайну.  
Піонери дизайну. Школи дизайну. Видатні графічні дизайнери сьогодення. 

Видатні промислові та інтер’єрні дизайнери.  

 

Змістовий модуль 2. Графічний дизайн. 

Тема 3. Основи графічного дизайну.   

Предмет графічного дизайну. Мистецтво шрифту в графічному дизайні. Засоби 

виразності та композиція в графічному дизайні. Художнє конструювання, стилізація, 

декорування як засади інноваційної діяльності дизайнерів. 

Тема 4. Колір у дизайні.  

Колорит предметного середовища та його роль в житті людини. Використання 

кольору в графічному дизайні та поліграфії.  

Тема 5. Дизайн фірмової символіки. 

Піктограма. Логотип. Візитівка. Зращки фірмових стилів. Дизайн друкованих 

засобів поширення реклами. 
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8. Валуєнко Б.В. Архітектура книги/Б.В.Валуєнко. – К.:Мистецтво, 1976. – 336с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, 

контроль виконання практичних робіт, усне опитування. 

 


