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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета формування компетентностей, необхідних для здійснення дизайн-діяльності об’єктами підприємництва. 

Формат лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 здатність застосовувати набуті знання і розуміння з дизайну у практичних ситуаціях 

 здатність збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і 
методику дизайну 

 здатність аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-
проектних вирішень 

 здатність формувати художньо-проектну концепцію об’єкту підприємницької діяльності 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні та семінарські заняття; підсумковий контроль – 
диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування вільне зарахування 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
Лекція 1. Витоки дизайну та історія його 

розвитку. 
Семінарське 
заняття 1 
(СЗ 1) 

Історія зародження та еволюція 
дизайну. Історичні стилі та їх вплив 
на сучасні дизайн і архітектуру. 
Етапи розробки стилю. 
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Художні стилі. Сучасні архітектурні 
форми і сутність архітектурної 
композиції. 
 

Лекція 2. Стиль у дизайні та архітектурі. 

Лекція 3. Композиція і колір у 
формоутворенні об’єктів дизайну. 
 

Практичні 
заняття 2, 3 
(ПЗ 2, ПЗ 3) 

Композиційні прийоми 
конструювання об’єктів дизайну. 
Кольорове проектування об’єктів 
підприємницької діяльності.  

Композиція та колористка в 
середовищному дизайні. Гармонічність 
форми у дизайні. Базові принципи 
гармонічної композиції. 

Лекція 4. Дизайн упаковки споживчих 
товарів. 

Практичні 
заняття 4, 5 
(ПЗ 4, ПЗ 5) 

Концепція і дизайн упаковки. 
Послідовність і основні етапи 
розробки упаковки. 

Послідовність і основні етапи роботи зі 
створення нової упаковки. Формування 
естетичних і функційних якостей 
упаковки. 

Лекція 5. Особливості формування інтер’єру 
об’єктів підприємницької 
діяльності. 

Практичні 
заняття 6, 7 
(ПЗ 6, ПЗ 7) 

Вимоги до розробки інтер’єру 
об’єктів підприємницької 
діяльності.  

Еволюція стилів в інтер’єрі. Вибір 
кольору, матеріалів і текстури в інтер’єрі 
об’єктів підприємницької діяльності.  



Принципи створення дизайн-
проекту інтер’єру. 

Лекція 6. Рекламний дизайн. Практичні 
заняття 8, 9 
(ПЗ 8, ПЗ 9) 

Рекламний дизайн як проектна 
діяльність з візуалізації рекламного 
образа. 
Образотворчі засоби в рекламній 
композиції. Прийоми побудови 
композиції та принципи вибору 
візуальних образів. 

Художні стилі та стильові течії у 
рекламному дизайні. Сутність та види 
рекламної композиції. Шрифтові 
композиції у візуальній організації 
рекламного звернення. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 

до 30 результат засвоєння блоку самостійної роботи 

до 70 результат виконання індивідуального завдання 

  

  

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


