
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Художнє проектування 
Тип дисципліни:  
вибіркова (вільного вибору студента). 
Семестр:  
другий (заочна форма навчання). 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 2, практичні заняття – 8; самостійна робота – 80. 
Лектори:. 
кандидат мистецтвознавства, доцент Сидор Михайло Богданович, 
старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна 
Результати навчання: 
Знати:  

 роль художнього проектування у формуванні навколишнього предметного 
середовища; 

 особливості становлення та розвитку художнього проектування як виду творчої; 
 глибинні зв’язки між формою та змістом виробу, особливості забезпечення 

максимальної виразності композиції виробу; 
 види композиції в художньому проектуванні: фронтальну, об’ємну та об’ємно-

просторову; 
 послідовність та процес створення і виконання проекту; 
 цілі та завдання ергономіки, біоніки та комбінаторики, їх роль в художньому 

проектуванні виробів; естетичні вимоги до сучасних виробів; 
Вміти:  

 оцінювати об’єкти проектування з використанням відповідних критеріїв; 
 використовувати засоби побудови графічних зображень (нариси, ескізи, креслення) 

як складові художньо-проектної діяльності; 
 застосовувати правила композиційної рівноваги, симетрії, асиметрії, статики, 

динаміки та ін. в художньо-проектній діяльності; 
 виконувати різні види композицій: фронтальну, об’ємну та об’ємно-просторову, 

орнаментальну, кольорографічну. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Композиція 
- Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли  
- Основи кольорознавства  
- Рисунок  
- Живопис  

Зміст навчальної дисципліни:  
Розділ І. Загальні положення проектування. Особливості проектної діяльності. 

Історичні та соціокультурні передумови зародження і становлення художньо-проектної 
діяльності Розвиток художньо-проектної діяльності та освіти на теренах сучасної України. 
Графічні основи проектування. Техніка художнього проектування.  

Розділ 2. Технічні і технологічні основи художнього проектування. 
Функціональні, ергономічні та біонічні основи проектування. Принципи художнього 
проектування. Етапи художнього проектування. Процес художнього проектування. 
Розробка проекту виробу. Захист проекту. 
Рекомендована література: 
Основна: 
1. Амелькін В.І. Основи художнього проектування предметного середовища: Підручник для студ. вищ. 

пед. навч. закл. / В.І. Амелькін, В.М. Зайончик, М.С. Корець, В.Є. Шмельов. – Донецьк : Юго-Восток, 
2012. – 390 с. 



2. Волкотруб  И. Т. Основы художественного конструирования. – К.: Высшая школа, 1988. – 191 с. 
3. Михайленко В. Є., Пащенко А. В. Природа + геометрія = архітектура. – К.: Вища школа, 1981. – 183 с. 
4. Основи художнього проектування: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Дизайн» / Упор. 

Л. А. Борисова. –К.: КНУТД, 2011.-40с. Укр. мовою. 
5. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П.Е. Шпара , И.П. Шпара. 

– К.: Выща шк., 1989. – 247с. 
Допоміжна: 
6. Божко Ю. Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. – Х.: Вища школа, 1984. – 184 

с. 
7. Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції. – К.: Каравела, 2004. – 304 с. 
8. Устин В. Б. Композиция в дизайне. – М.: АСТ “Астрель”, 2009. – 82 с. 
9. Шумега С. С. Дизайн: Історія зародження та розвитку дизайну.  –  К.:  Центр навчальної літератури, 

2004. – 300 с. 
10. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення. – Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2009. – 112 

с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання 

індивідуальних робіт. 
 підсумковий контроль: залік у другому семестрі.  
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 
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