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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 – 1.3 

Галузь знань 

 

02 – Культура і 

мистецтво 

Нормативна 

Модулів – 2 
 (кількість семестрів) 

Спеціальність  

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Г 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –40 

6-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

8 год. — 

Практичні 

  32  год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

  40 год. — 

Модульний контроль 

— — 

Консультації 

— — 

Іспит 

— — 

Вид контролю:  

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 

2.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Макетування та моделювання» 

є професійна підготовка фахівця з високим рівнем художньоконструкторської 

майстерності і самостійного творчого вирішення завдань, формування практичних 

навичок створення макетів різноманітних виробів за проектними кресленнями. 

Головною метою дисципліни є формування гармонійно-розвинутої, творчої 

особистості студента, вихованого на кращих зразках вітчизняної і світової 

проектно-художньої культури. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 

повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

«бакалавр», алгоритму вивчення навчального курсу «Макетування та 

моделювання». 

За об'ємом курс «Макетування та моделювання» складає 40 аудиторних 

годин, з яких: 8 годин - лекційні; 32 годин – практичних; індивідуальні заняття - 

24 годин; модульний контроль 12 годин, самостійна робота студентів - 40 годин. 

Курс передбачає отримання теоретичних знань та формування навичок 

роботи з макетним інструментом та виконання макетів різноманітних виробів й 

ландшафтних форм, отримання практичного досвіду роботи в матеріалах. 

Індивідуальні заняття зі студентами передбачають роботу педагога над 

тими розділами і темами, що потребують додаткової уваги студентів для більш 

повного і детального вивчення курсу. Передбачається самостійна робота 

студентів на вивчення тем та їх засвоєння під час практичної роботи. 

 

Основними завданнями є виконати курсовий проект на задану тему. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- поняття та терміни, які вивчаються;  

 - методику виконання макетів; 

 - закони, категорії та засоби виразності композиції; 

 - методику виконання об’ємних форм; 

 

 

уміти:  
- виділяти в природній або штучній формі основні геометричні складові;  

- виконувати проектні креслення;  

- виконувати розгортки різноманітних виробів; 

- виконувати макети виробів в матеріалі;  

- застосовувати знання з композиції при виконанні арт-композицій; 

- використовувати знання отримані на інших дисциплінах для виконання 

поставленої мети;  

- використовувати отримані знання для виконання дизайнерських проектів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. " Макети поліграфічних виробів " 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  «Макети об’ємних форм» 

Модуль 3 

Змістовий модуль 1 

        Тема 1.  «Макети об’ємно-просторових форм» 

 

 

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      

Модуль 1. 

             Змістовий модуль 1. . " Макети поліграфічних виробів " 

Тема 1. 

"Макети 

поліграфічних  

виробів " 

 

15 3 5 — 15 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 1 
15 3 5 — 15 — — — — — 

   Змістовий модуль 2. «Макети об’ємних форм» 

Тема 2. 

«Макети об’ємних 

форм» 

10 2 16 — 15 — — — — — 

Разом за змістовим 

модулем 2 
10 2 16 — 15 — — — — — 

   Змістовий модуль 3. «Макети об’ємно-просторових форм» 

Тема 2. «Макети 

об’ємно-

просторових 

форм» 

15 3 11  10      

Разом за змістовим 

модулем 3 
15 3 11  10      
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Усього годин 40 8 32 - 40 - - - - - 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

6.  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Макет окремої букви 2 — 

2 Макет рельєфного шрифту 3 — 

3 Макет об’ємного шрифту 2 — 

4 Виконання трафаретів 3 — 

5 Виконання пакувань простих форм 2 — 

6 Виконання пакувань складних форм 2 — 

                  Змістовий модуль 2. «Макети об’ємних форм» 

1 Проектування об’ємного торгового знаку 2 — 

2 Виконання макету об’ємного торгового знаку 2 — 

3 Проектування арт-композиції 2 — 

4 Виконання макету арт-композиції 

 

2 — 

Змістовий модуль 3. «Макети об’ємно-просторових форм» 

1 Виконання пошукових ескізів до проекту ландшафтної 

композиції. 

2 — 

2 Виконання проектних креслень 2 — 

3 Виконання розгорток для макету 2 — 

4 Збирання макету на площині 

 

4 — 

 Усього  32 — 

                                                                                                              

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Макет окремої букви 6 — 

2. Макет слова відповідно до його образу 4 — 

3. Виконання пакувань складних форм 4 — 

4. Передпроектне дослідження проекту об’ємного 

торгового знаку 

4  

5. Передпроектне дослідження до проекту арт-композиції 6 — 

6. Передпроектне дослідження проекту рекламного носія. 4 — 

7. Виконання пояснювальної записки до проекту 4 — 
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8. Передпроектне дослідження проекту вхідної групи 4 — 

9. Виконання пояснювальної записки до проекту 4 — 

 Усього  40 — 

 

 

 

7. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації: 

 •Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп'ютерних 

інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), пояснення, розповідь, 

бесіда. 

 •Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

 •Практичні: вправи 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: виконання індивідуальних 

навчальних проектів (творчі роботи). 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчальнопізнавальної діяльності: 

 1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 

 

 

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); 
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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. 

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 Оцінка Оцінка за національною шкалою 
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види навчальної 

діяльності 

ECTS 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. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

 

11. Рекомендована література 

 

1. 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;      

2. Ефменко Е. 100 вопросов и ответов о выставках и ярмарках: настольная 

книга экспонента-практика. Часть 1. Путеводитель экспонента и 

организатора выставок. – К.: КНТ, 2008. – 240 с., ил. ISBN 978-966-373- 412-

5; 

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

третьего поколения/ Е. Ромат, Д. Сендеров – СПб.: Питер, 2013. – 512 с.: ил. 

– (Серия «Учебник для вузов»), ISBN 978-5-469-00114-4; 

4. 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; 



10 

 

  

5. 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; 

6. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика/В.Б. 

Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254, [2]с.: ил. ISBN 978-5-17-060088-5;       

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

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

8. 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; 

9. Войтенко С.О., Л.В. Рудник, О.В. Сафонов, Я. Циманек, С. Якуцевич; Під 

ред.. д-ра техн. Наук, проф.. Л 

10. азаренка Е.Ф. Етикетки: як виготовити?/ Войтенко С.О., Л.В. Рудник, 

О.В. Сафонов, Я. Циманек, С. Якуцевич; Під ред.. д-ра техн. Наук, проф.. 

Лазаренка Е.Ф. – Київ: ІАЦ «Упаковка» - 2003. – 184 с.;        

11. КалмыоваН.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона: 
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