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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 – 2 1-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Г 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –210  

1-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7 

Ступінь вищої освіти 

 

бакалавр 

22 год. — 

Практичні 

80 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

108 год. — 

Модульний контроль 

— — 

Консультації 

1 — 

Іспит 

1 — 

Вид контролю:  

Екзамен,залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 4:7 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Формоутворення та 

композиція» є професійна підготовка фахівця з високим рівнем 

художньоконструкторської майстерності і самостійного творчого вирішення 

завдань, формування практичних навичок конструювання об’єктів графічного 

дизайну з урахуванням форми носія. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формоутворення та 

композиція»є: 

- засвоєння теоретичних основ з дисципліни «Формоутворення та 

композиція»; 

- засвоєння основних прийомів дослідження форми предмету; 

- засвоєння основних технік роботи з графічними та макетними матеріалами, 

обладнанням; 

- засвоєння основних композиційних прийомів конструювання об’єктів 

графічного дизайну для подальшого нанесення їх на об’ємну форму, 

враховуючи її особливості; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- поняття та терміни, які вивчаються; 

- методику виконання проекцій та перспективних зображень предметів; 

- закони, категорії та засоби виразності композиції; 

- методику виконання об’ємних форм; 

- методику виконання графічного вирішення поліграфічної продукції; 

- психологічне сприйняття шрифтових, кольорографічних композицій; 

- технічні вимоги до виробів дизайнера; 

- особливості роботи поліграфічного обладнання та вимоги до подання макетів до 

друку. 

 

 уміти:  
- виконувати проекційні креслення та перспективні зображення предметів 

складної форми; 

- наносити зображення на рисунок з урахуванням перспективних скорочень; 

- під час конструювання графічного об’єкту враховувати особливості 

сприйняття зображення зором на об’ємній формі; 

- спрощувати існуючу форму, створюючи абстрактні композиції; 

- створювати проект поліграфічної продукції з урахуванням вимог 

стандартів, нормативних документів; 

- застосовувати знання з композиції при виконанні проектів; 

- використовувати знання отримані на інших дисциплінах для виконання 

поставленої мети; 
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2. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Формування графічних об’єктів з урахуванням 

форми носія  

Тема 1. Засоби створення зображень. Форма.  

Тема 2.  Конструювання графічних об’єктів з урахуванням форми носія. 
Тема 3. Засоби створення зображень. Колір.  

Тема 4. Матеріали композиційного формоутворення. 

Тема 5. Засоби організації гармонійної композиції. 

 

 

    3. 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. Формування графічних об’єктів з урахуванням 

форми носія. 

Тема 1.  Засоби 

створення 

зображень. Форма. 

50 4 20 — 22 — — — — — 

Тема2.Конструюва

ння графічних 

об’єктів з 

урахуванням 

форми носія. 

 

35 3 15 — 25 — — — — — 

Тема 3. Засоби 

створення 

зображень. Колір. 

40 6 18 — 20 — — — — — 

Тема 4. Матеріали 

композиційного 

формоутворення. 

45 6 15 — 21 — — — — — 

Тема 5. . Засоби 

організації 

гармонійної 

композиції. 

40 3 12  20      

Разом за змістовим 

модулем 1 
210 22 80 — 108 — — — — — 

Усього годин  210 22 80 — 108 — — — — — 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Створення нових форм у процесі конструювання 

виробів. 

5 — 

2 Виконання ескізних замальовок на точки та лінії 8 — 

3 Точічні та лінійні растри. 5 — 

4 Перфорація. 10 — 

5 Виконання ескізних замальовок на перфорацію. 8 — 

6 Аналіз існуючої етикетки, з’ясування основної ідеї, 

виявлення окремих елементів. 

5 — 

7 Виконання ескізних замальовок етикетки з 

розміщенням текстових та інших елементів. 

6 — 

8 Виконання трьох проекцій та перспективного 

зображення, виставлення основних розмірів 

8 — 

9 Виконання рисунку пляшки для створення етикетки. 8 — 

10 Макет на точку,  лінію, площину та об'єм. 7 — 

11 Ескізні пошуки макету, аналіз. 10 — 

 Усього  80 — 

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Виконання передпроектного аналізу, вивчення аналогів 8 — 

2. Виконання зображень для етикетки. 8 — 

3. Виконання чистового варіанту етикетки 6 — 

4. Виконання растрів на планшеті. 10  

5. Створення перфорації. 8 — 

6. Виготовлення макету на точку, лінію, плошину та обьєм 8 — 

7. Виготовлення чорнового макету. 8 — 

8. Вивчення розгорток. 9 — 

9. Виготовлення розгорток простих фігур. 8 — 

10. Дослідження цільової аудиторії майбутнього виробу. 9 — 

11. Використання кольору під час проектування. 8 — 

12. Види друку та матеріалів для друку. 9 — 

13. Виконання технічного завдання на проектування. 9 — 

 Усього  108 — 
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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; 

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 
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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 

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. опорні конспекти лекцій; 

2. навчальні посібники; 
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3. робоча навчальна програма; 

4. наочні матеріали (ілюстрації, репродукції робіт світових та 

вітчизняних майстрів); 

5. електронні презентації 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Войтенко С.О., Рудник Л.В., Сафронов О.В., Цименек Я., Якуцевич С. 

Етикетка: як виготовити?/ С.О. Войтенко, Л.В. Рудник, О.В. Сафронов, Я. 

Цименек, С. Якуцевич; Під ред..д-ра техн..наук, проф..Е.Т.Лазаренка – 

Київ: ІАЦ «Упаковка». – 2003 – 184 с.; 

2. 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; 

3. 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; 

4. Фольт О.В., Смолинський Р.І. «Основи художнього конструювання» - 

К.:Вища школа, 1973 – 143 с.; 

5. Чернышов О.В. Формальная композиция. Творческий практикум – Мн. 

Харвест, 1999г – 312с. ISBN 985-433-206-3. 

6. Шредер В.Л., Пилипенко С.Ф. Упаковка из картона/В.Л. Шредер, 

С.Ф.Пилипенко – Киев: ИАЦ «Упаковка». – 2004. – 560с. 

                                                           Додаткова 

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

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

2. 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; 

3. 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; 19 

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

третього поколения. – СПб.: Питер, 2013. – 512с.: ил. – (Серия «Учебник 

для вузов») ISBN 978-5-496-00114-4; 

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

Учебное пособие (конспект лекций) – М.: М3-Пресс, 2001. – 252с. 

 


