
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Художнє конструювання 
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:  

 структуру дизайну, технічної естетики та художнього конструювання;  
 закономірності композиції в художньому конструюванні; 
 загальні відомості про ергономіку; 
 антропометричні, фізіологічні та естетичні вимоги до формотворчих основ різних 

виробів, об'єктів, предметів тощо; 
 поняття про стандартну систему, утилітарні та естетичні властивості стандартних 

виробів; 
 основні вимоги щодо організації робочого місця під час виконання проектів. 

Вміти:  
 проводити ергономічний та художній аналіз виробу  та застосовувати стилізацію та 

декорування форм у художньому конструюванні; 
 вести комбінаторні пошуки загального образу виробу чи твору; 
 відображувати у графічному зображенні предмету його тектонічну структуру; 
 подавати характеристику естетичних та конструктивно-механічних властивостей 

матеріалів; 
  декоративно трансформувати площину з метою досягнення гармонії основних 

утворюваних масивів, тектонічної виразності та прояву пластичності матеріалу (на 
прикладах виробів мистецтва “орігамі”);  

 проводити прості розрахунки основних параметрів виробів (творів) декоративно-
прикладного мистецтва та відображати їх у графічному проекті виробу. 

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

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

Зміст навчальної дисципліни:  
Краса предметного світу. Ергономіка в художньому конструюванні. Біоніка та 

комбінаторика в художньому конструюванні. Стандарт і естетика в художньому 
конструюванні. Технічні і технологічні основи художнього проектування. 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Даниленко В. Я. Основи дизайну / В. Я. Даниленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 92 с. 
2. Волкотруб  І. Т. Бесіди про художнє конструювання / І. Т. Волкотруб. – К.: Рад. школа, 1978. – 64 

с. 
3. Фольта О. В. Основи художнього конструювання / О. В. Фольта, Р. І. Смолинський. – К.: Вища 

школа, 1996. – 146 с.; іл. 
4. Мунипов В. М. Эргономика / В. М. Мунипов, В. П. Зинченко. М.: Логос, 2001. – 356 с. 



5. Шпара П.  Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П. Е. Шпара, 
И. П. Шпара. – К.: Вища школа, 1989. – 247 с.; ил. 

Допоміжна: 
6. Антонович Є. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та 

архітектури / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. – Львів: Світ, 2001. – 240 с. 
7. Михайленко В. Є. Основи композиції / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – К.: Каравела, 2004. – 

304 с. 
8. Ратнічин В. М. Перспектива / В. М. Ратнічин. – К.: Вища школа, 1977. – 135 с. 
9. Шумега С. С. Дизайн: Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та 

інтер’єру / С. С. Шумега. – К.: ЦНЛ, 2004. – 298 с. 
10. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення / М. Яремків. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. – 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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