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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS –7.5 

Галузь знань 

 

02 – Культура і 

мистецтво 

Нормативна 

Модулів – 2 
 (кількість семестрів) 

Спеціальність  

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Г 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –226 

5-й, 6-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 7 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

8 год. — 

Практичні 

64 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

  154 год. — 

Модульний контроль 

— — 

Консультації 

— — 

Іспит 

— + 

Вид контролю:  

Диференційний залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 4:10 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета і задачі дисципліни «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. 

В основу методичного напрямку покладені принципи взаємозв'язку з 

виробництвом, науковими і учбовими закладами і виконання певної кількості 

реальних курсових проектних завдань. 

 

Основними завданнями є виконати курсовий проект на задану тему. 

 

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.  

 

уміти:  
- 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. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. " Дизайн – проект інтер’єру " 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  «Дизайн – проект екстер’єру» 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. 

             Змістовий модуль 1. . "Дизайн новігації паркової зони" 

Тема 1. . 

"Дизайн новігації 

паркової зони" 

 

67 - 30 — 37 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 1 
67 - 30 — 37 — — — — — 

   Змістовий модуль 2. «Дизайн – проект інтер’єру» 

Тема 2. 

«Дизайн – проект 

інтер’єру» 

68 - 25 — 43 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 2 
68 - 25 — 43 — — — — — 

Усього годин  135 - 55 — 80 — — — — — 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Розробка напрямків концептуаль них рішень. 

Концептуальне рішення тема №1 

20 — 

2 Розробка напрямків концептуаль них рішень. 

Концептуальне рішення тема №2 

20 — 

3 Розробка напрямків концептуаль них рішень. 

Концептуальне рішення тема №3 

20 — 

4 – розробка принципових варіантів дизайнерського 

вирішення виробу; 

– розробка принципових варіантів ергономічного 

вирішення виробу як компонента СЛТС; 

розробка принципових варіантів кольорофактурного 

вирішення. Затвердження основного варіанта. 

20 — 

5 – збір та вивчення вихідних проектних даних,  

– включаючи інформаційні і патентні дані.  

вибір та огляд аналогів, а також функціональний 

естетичний, технологічний, соціально- культурний, 

20 — 
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дизайн- екологічний, та дизайн- маркетинговий їх 

аналіз. 

6 розробка пошукових ескізів концептуальних рішень 20 — 

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 

20 — 

                  Змістовий модуль 2. «Дизайн – проект інтер’єру» 

1 Розробка напрямків концептуаль них рішень. 

Концептуальне рішення тема №1 

15 — 

2 Розробка напрямків концептуаль них рішень. 

Концептуальне рішення тема №2 

15 — 

3 Розробка напрямків концептуаль них рішень. 

Концептуальне рішення тема №3 

15 — 

4 Розробка принципових варіантів дизайнерського 
вирішення виробу; 

– Розробка принципових варіантів ергономічного 
вирішення виробу; 

– Розробка принципових варіантів кольорофактурного 
вирішення. 

Затвердження основного варіанта. 

15 — 

5 Розробка пошукових ескізів концептуальних рішень 15 — 

6 Розробка остаточного дизайнерського рішення; 
— Розробка остаточного ергономічного вирішення; 
— Розробка остаточного кольорофактурного 

вирішення; 
— визначення остаточної номенклатури декоративно-

конструкційних матеріалів та декоративно-захисних 

покриттів виробу. Затвердження остаточного варіанта. 

15 — 

7 Уточнення  та доопрацювання основного варіанту 

проектного рішення; 

15 — 

8 Виконання макету  або флеш презентації затвердженого 

проектного рішення в електронному вигляді( по вибору 

студента). 

20 — 

9 Розробка пояснювальної записки (до 20 аркушів А-4 

формату). 

15 — 

 Усього  280 — 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Опрацювання теоретичного матеріалу; 26 — 

2. Збір аналогів художнього проектування транспортних 

засобів. Виконання клаузури на тему проекту; 

26 — 

3. Збір вихідних даних про тему та об'єкт проектування. 

Збір матеріалу на обрану тему; 

26 — 

4. Виконання навчально-наукового  дослідження  на тему 

курсової роботи (у вигляді реферату з ілюстраціями); 

26  

5. Робота над концепцією; Графічні та об’ємні  пошуки 

варіантів концептуального рішення на обрану тему. 

26 — 

6. Графічні та об’ємні  пошуки варіантів образного, 

об’ємно - просторового та кольорового рішення об'єкту. 

26 — 

7. Доопрацювання основного варіанту загального 

проектного рішення. Уточнення образного, 

конструктивного, кольорового рішення проектуємого 

виробу. 

28 — 

8. Виконання ескізів графічної подачі проекту. 26 — 

9. Робота над пояснювальною запискою.   26 — 

10. Графічне виконання та оформлення ескізного проекту 

начисто у складі: перспективи проектуємого виробу, 

креслення загальних виглядів, ортогональні проекції у 

кольорі, ергономічна схема. експлікація. 

26 — 

11. Виконання макету  або флеш презентації затвердженого 

проектного рішення в електронному вигляді( по вибору 

студента). 

26 — 

12. Розробка пояснювальної записки ( до 20 аркушів А-4 

формату). 

26 — 

 Усього  314 — 

 

 

 

7. Методи навчання 

Навчальний процес з дисципліни «Проектування» в умовах кредитно-

модульної системи організації навчання здійснюється за такими групами методів: 

словесними; наочними; практичними. За характером пізнавальної діяльності 

студентів  – пояснювально-ілюстративними, репродуктивними, частково-

пошуковими, дослідницькими. Залежно від основної дидактичної мети  завдань – 

методами оволодіння новими знаннями, формуванням вмінь і навичок, перевіркою 

та оцінюванням знань, умінь і навичок; методами усного викладу знань, 

закріпленням навчального матеріалу, самостійної роботи учнів з осмислення й 
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засвоєння нового матеріалу із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і 

навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; 

Класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання - 

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання 

й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 

самокорекції, взаємокорекції в навчанні. 

У навчальному процесі застосовуються такі методи:  

- організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

- стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

- контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; 

- бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 

Програмою передбачається така методика виконання ескізного проекту до 

курсової роботи.: 

1. - Видача завдання; 

2. - Лекційний курс . 

3. - Пошуки концептуального рішення об’єкту проектування та графічне виконання 

клаузур, ескізів; 

4. - Затвердження напряму проектного пошуку; 

5. - Графічні  та об’ємні пошуки образного, конструктивного рішення у 

ахроматичній кольоровій гамі з урахуванням освітлення, як основного 

проектного засобу; 

6. - Затвердження основного варіанту;  

7. - Графічне та об’ємне виконання ескізного проекту до курсової роботи. 

8. - Оцінка, аналіз та методичний розгляд виконаної роботи. 

 

8. Методи контролю 

Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального 

процесу. Систематичний контроль впорядковує процес навчання. Стимулює 

мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна 

об'єктивно оцінити якість навчання. Залежно від дидактичної мети 

використовують наступні види контролю: 

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про 

вихідний рівень знань студентів і проводиться перед вивченням окремих тем 

дисципліни (письмові роботи, тести); 

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів 

(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, 

тести); 

Побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих 

тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання); 

Повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті 

(опитування, дискусії, тести, письмові роботи); 

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу; 
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Модульний – перевірка рівня знань і умінь у межах змістовного модуля 

(модульна контрольна робота); 

Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості 

сформованих умінь та набутих знань (іспит). 

Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка, 

письмова перевірка, тестова перевірка. 
Поточний контроль – загальний  перегляд та оцінка робіт,  

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі 

екзаменаційного перегляду та захисту  курсової роботи.: 

– оцінка, аналіз та методичний розгляд виконаної курсової роботи. 

Рубіжні етапи контролю, теоретичних і практичних знань, здійснюються у 

формі індивідуального перегляду та оцінки виконаних вправ і ескізних пошуків з 

методичним розглядом та аналізом виконаної практичної роботи. 

 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Залік 
Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 

Лекції 2 2 3 3 

— 

10 

Практ.зан. 12 12 12 12 48 

Поточн. контр.: 

реферат 
2 2 2 2 8 

ін.види поточн. 

контр.  

(сам. роб.) 

6 6 6 6 24 

Усього 22 22 23 23 10 100 

 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів.  

 

Іспит 
Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 2 2 3 3 

— 

10 

Практ.зан. 12 12 12 12 48 

ін.види поточн. 

контр.  

(сам. роб.) 

5 5 6 6 22 

Усього 19 19 21 21 20 100 

 

Т5, Т6 ... Т8 – теми змістових модулів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового для заліку 



10 

 

  

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 
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