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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 

Галузь знань 

 

02 – Культура і 

мистецтво 

Нормативна 

Модулів – 1 
 (кількість семестрів) 

Спеціальність  

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 7 4-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – РГ, КР 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –158 

7-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

8 год. — 

Практичні 

42 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

56 год. — 

Іспит 

3 — 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –2,5:4 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою програми є ознайомити студентів з основними естетичними та 

технічними вимогами, архітектурно-композиційними особливостями середовища 

при проектуванні простору життєдіяльності людини, засобами візуалізації 

інтер’єру. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

– дослідження головних ознак приміщення, їх значення у процесі 

життєдіяльності людини; 

– оволодіння навичками збору та опрацювання теоретичного та 

практичного матеріалу за заданою темою; 

– знайомство з основними архітектурними стилями в інтер’єрах різних 

історичних періодів і різного призначення; 

– дослідження форми та образу інтер’єрів різних епох і характеру 

формування інтер’єрів; 

– знайомство з побудовою простору інтер’єра та використання різних 

оздоблювальних матеріалів при його формуванні; 

– дослідження особливостей композиційного формування інтер’єру; 

– дослідження ролі кольору, світла, масштабу, тектоніки, образу, пропорцій 

та ритму, синтезу мистецтв при створенні дизайну інтер’єру; 

– набуття практичних навичок у проектуванні інтер’єрів різних стилів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

 основні архітектурні стилі різних історичних періодів та, відповідно, 

характер формування інтер’єрів; 

 професійну термінологію, яка застосовується у процесі діяльності з 

проектування інтер’єрів; 

 основні функціонально-технологічні фактори організації середовища 

приміщень; 

 побудову простору інтер’єра та використання різних засобів при його 

формуванні; 

 перелік оздоблювальних матеріалів та їх основні якості; 

 особливості пошуку ідей щодо вирішення художнього образу інтер’єру; 

 основні прийоми композиційного формування інтер’єру та створення 

його сценарію. 
уміти:  

 самостійно створити дизайн-концепцію інтер’єру у певному стилі; 

 аналізувати передпроектну ситуацію і умови проектування; 

 проводити дослідження та аналіз аналогів і прототипів; 

 виходячи з проектних вимог, створювати сценарій інтер’єру і відповідно 

до нього знаходити оптимальне композиційне рішення; 

 знаходити свій особистий підхід вирішення завдання; 

 у залежності від вимог самостійно вибрати конкретні проектні ситуації, 

найбільш ефективні способи розкриття художнього образу інтер’єра, згідно з 

використанням матеріалів та композиційних засобів; 
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 аналізувати використання оздоблювальних матеріалів у 

функціональному, конструктивному, фінансовому та декоративному відношенні; 

 аналізувати композиційне рішення, єдність характеру всіх елементів 

дизайну, відповідність стильовій спрямованості та художньому образу; 

 набути практичні навички у проектуванні інтер’єрів різних стилів; 

самостійно виконати робочу та презентаційну документацію. 
 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Дизайн інтер’єру. 

Тема 1. Вступ.  
Завдання, зміст та значення курсу «Дизайн інтер’єру». Понятійно -

термінологічний апарат. 

Тема 2. Стильові, композиційні, функціонально-просторові особливості 

формування інтер’єрних просторів.  
Загальні положення. 

Тема 3. Функціонально-просторові основи організації інтер’єрів.  

Поняття про інтер’єрний простір. Особливості сприйняття інтер’єрного простору. 

Принципи архітектурно-планувальної організації інтер’єрного простору. 

Виявлення зв’язків між умовами функціональної та естетичної організації об’єкта. 

Тема 4. Типологія  інтер’єрних просторів. 
Виробничі, офісні, громадські, житлові приміщення та їх особливості. 

Тема 5. Композиційні особливості інтер’єрних просторів. 

Створення сценарію інтер’єрного простору. Дослідження особливостей 

композиційного формування дизайну інтер’єра. Домінуючі, акцентні та 

допоміжні елементи інтер’єру. Засоби формування простору інтер'єру. Предметне 

наповнення інтер’єрних просторів. Меблі. Колористика. Освітлення. Сучасні 

тенденції. 

Тема 6. Інтер’єр як персоніфікований простір. 

Тріада Вітрувія. Психологічний комфорт проживання. Графічне відображення 

концепції. Стильові уподобання замовника.  

 

Змістовий модуль 2. Стиль в інтер’єрі. 

Тема 7. Авторський дизайн. 
Вітчизняні та закордонні дизайнери та архітектори. Порівняльний аналіз 

стильових особливостей архітектурних споруд та деталей інтер’єру. 

Співвідношення індивідуальних, авторських та стильових рис. Авторські 

розробки меблів, текстилю, аксесуарів. 

Тема 8. Сучасні тенденції у дизайні інтер’єру. 
Стилізації та компіляції. Аналіз розвитку інтер'єру в Україні та інших країнах. 

Регіональні школи в дизайні інтер'єру України. Відмінні риси інтер’єрів 

громадських та житлових приміщень. Мода в дизайні інтер'єру.  Приклади, засоби 

дизайну та прийоми композиційного формування інтер’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 інтер’єру. 

Тема 1. Вступ.  

Тема 2. Стильові, 

композиційні, 

функціонально-

просторові 

особливості 

формування 

інтер’єрних 

просторів. 

20 1 4 — 15 — — — — — 

Тема 3. 

Функціонально-

просторові основи 

організації 

інтер’єрів. 

21 1 5 — 15 — — — — — 

Тема 4. Типологія  

інтер’єрних 

просторів. 

23 1 6 — 16 — — — — — 

Тема 5. 

Композиційні 

особливості 

інтер’єрних 

просторів. 

24 2 6 — 16 — — — — — 

Тема 6. Інтер’єр як 

персоніфікований 

простір. 

24 1 7 — 16 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 1 
112 6 28 — 78 — — — — — 

Змістовий модуль 2. Стиль в інтер’єрі. 

Тема 7. Авторський 

дизайн. 
22 1 7 — 14 — — — — — 

Тема 8. Сучасні 

тенденції у дизайні 

інтер’єру. 

24 1 7 — 16 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 2 
46 2 14 — 30 — — — — — 
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Усього годин  158 8 42 — 108 — — — — — 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Перепланування внутрішнього простору житлової зони. 4 — 

2 Створення концепт-борда — абстрактного колажу, на 

якому відображені колірна гамма, стиль, форми і 

текстури майбутнього інтер'єру. 

8 — 

3 3d модель інтер’єру.  6 — 

4 Дизайн-проект інтер’єру кафе. 4 — 

5 Створення концепт-борда — абстрактного колажу, на 

якому відображені колірна гамма, стиль, форми і 

текстури майбутнього інтер'єру. 

6 — 

6 3d модель інтер’єру.  6 — 

7 Створення макету інтер’єру кафе. 8 — 

 Усього  42 — 

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Пошук аналогів плану внутрішнього простору житлової 

зони. 

4 — 

2. Стиль в інтер’єрі 6 — 

3. Створення колажу. 8 — 

4. Авторські розробки меблів, текстилю, аксесуарів. 4 — 

5. 3d модель інтер’єру.  8 — 

6. Пошук аналогів плану внутрішнього простору 

громадського приміщення. 

4 — 

7. Створення колажу. 4 — 

8. 3d модель інтер’єру.  8 — 

9. Створення макету інтер’єру кафе. 10 — 

 Усього  56 — 

 

7. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні 

методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні (опрацювання та засвоєння теми); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі; 
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в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); навчальна дискусія, аналіз конкретних зразків продукції 

графічного дизайну; метод активного програмного навчання, мозкова атака; 

в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для 

самоконтролю). 

 

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; 

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. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Іспит 
Вид 

занять 

Змістовий модуль №1 Змістовий  

модуль №2 

Підсумковий 

тест (іспит) 

Сума 

Т1Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

15 

10 

Практ.зан. 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 60 

ін.види 

поточн. 

контр.  

(сам. роб.) 

2,1 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 15 
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Усього 12,1 12,4 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 15 100 

Т1, Т2 ... 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 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

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. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Шумега С.С. Дизайн. Навчальній посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004.- 300с. 

2. Білодід. Ю.М., Поліщук О.П. Основи дизайну. Навчальний           

посібник,- К.: Парапан, 2004.- 245с. 

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

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: М3 Пресс, Издательство 
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