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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 – 

3,5 

Галузь знань 

 

02 – Культура і мистецтво 
Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

022 

Графічний дизайн та 

реклама 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 

2 
— 2-й — — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Г 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 105 

— 3й — — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  - 2,5 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

— 14 — — 

Практичні 

— 32 — — 

Лабораторні 
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Самостійна робота 

— 59 — — 

Індивідуальні завдання: Г 

Вид контролю:  
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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2,5:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою програми є розкриття і вивчення дизайну як напряму практичної 

естетики, що зумовлює специфіку його тематики; вивчення дизайну як 

способу естетичного освоєння світу людиною. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Основи теорії методики 

дизайну» є: 

- 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. 

 

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. 

 

2. Програма 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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п ла

б 

с.р

. 

  18 52 - 55      

Модуль 1 
*
 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про дизайн. 

Тема 1. Загальні 

уявлення про дизайн. 

18 2 5  11      

Тема 2. Видатні імена 

дизайну. 

22 3 7  12      

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 5 12  23      

Змістовий модуль 2. Графічний дизайн. 

Тема 3. Основи 

графічного дизайну. 

21 3 6  12      

Тема 4. Колір у 

дизайні. 

22 3 7  12      

Тема 5. Дизайн 

фірмової символіки. 

22 3 7  12      

Разом за змістовим 

модулем 2 

65 9 20  36      

Усього годин 105 14 32  59      

 

 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Стилізовані асоціативні композиції на вираження 

протилежних за змістом понять (6 пар). 

4  

2 Стилізація природної форми. Стрічковий орнамент. 6  

3 Створення логотипу та візитівки. 6  

4 Формальний рекламний плакат (колаж). 4  

5 Створення фразообразу. 4  

6 Перетворення природного об’єкту в елемент дизайну. 6  

7 Доповідь про видатного дизайнера. 2  

 Усього 32  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Стилізовані асоціативні композиції на вираження 

протилежних за змістом понять (6 пар). 
8  

2 Створення шрифтового фразо образу. 8  

3 Формальний рекламний плакат (колаж) – ч/б та в кольорі. 9  

4 Створення логотипу та візитівки. 8  

5 Стрічковий орнамент. 9  

6 Перетворення природного об’єкту в елемент дизайну. 8  

7 Замальовки предметів інтер’єру та декору в певному стилі. 9  

 Усього 59  

 

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 (виступи на семінарських заняттях, реферати, 

презентації); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-

пошукові, дослідницькі; 

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); метод активації (рольові та ділові ігри), 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 (усне опитування, тести); 

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь 

студентів (усне опитування, диспут-спілкування, тести); 

Побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих 

тем (опитування, тести); 

Повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої 

пам'яті (опитування, дискусії, тести); 

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

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

Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення 

якості сформованих умінь та набутих знань (іспит). 

Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна 

перевірка, перевірка правильності виконання практичних завдань, контроль 

самостійної практичної роботи,  виконання та захист практичних та курсових  

робіт.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Вид 

занять 

Зміст. модуль №1 Зміст. модуль №2 Сума 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5  

Лекції 2 2 1 1 1 10 

Практ.зан. 15 20 18  17 20 90 

Усього 17 22 19   18 21 100 

 

 

 

 



 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 

Куленко М.Я. Графічний дизайн. Мистецтво шрифту: навчальне видання/М.Я. 

Куленко. – К.: видавничий відділ КНУБіА, 2010. – 311с. 
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1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М. : 

Прогресс, 1974. – 392 с.  

2. Грегори Р. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / Р. Грегори. – 

М. : Прогресс, 1970. – 192 с.  

3. Дизайн: иллюстрированный словарь справочник / Под общ. Ред. Г. Б. 

Минервина, В. Т. Шимко. – М.: Архитектура – С, 2007. – 285 с. 

    4. Михайлов С. М. Основы дизайна : Учебник для вузов / С. М. Михайлов, Л. 

М. Кулеева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Союз Дизайнеров, 2006. – 237 с.: ил. 

5. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / К. Ньюарк ; пер. с анг. И. В. 

Павловой. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 256 с.: ил. 

 6. Устин В.Б. Композиция в дизайне.: Методические основы 

композиционно-художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве. Учебное пособие. Издание второе, уточненное и дополненное. – М.: 

АСТ, Астрель, 2006.- 239с. 

7. Куленко М.Я. Графічний дизайн. Мистецтво шрифту: навчальне видання/ 

М.Я. Куленко. – К.: видавничий відділ КНУБіА, 2010. – 311с. 

8. Валуєнко Б.В. Архітектура книги/Б.В.Валуєнко. – К.:Мистецтво, 1976. – 

336с. 

9. Костина Л.В.Эстетика рекламы./Л.В. Костина. – М.: Вершина, 2003. – 

296с.  

 


