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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Основи історії та теорії дизайну з 

елементами художнього проектування» складена відповідно до освітньої 

програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (трудове навчання, технології та 

креслення), за профілем «Художнє проектування (дизайн)». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи історії дизайну. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Основи історії та 

теорії дизайну з елементами художнього проектування» пов’язана з такими 

навчальними дисциплінами «Проектно-художній практикум», «Основи 

малюнку, композиції та кольорознавства» та іншими. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Предметний світ до індустріальної цивілізації. 

2. Зародження дизайну, як нової універсальної творчої професії. 

3. Розвиток дизайну у ХХ столітті. 

4. Основи композиції в історії дизайну. 

5. Основи кольорознавства в історії дизайну. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи історії та теорії 

дизайну з елементами художнього проектування» є знайомство з історією 

становлення та розвитку дизайну як складового елементу економічної системи 

промислового виробництва. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи історії та 

теорії дизайну з елементами художнього проектування» є: надання знань з 

становлення, розвитку, перспектив дизайну, основ художнього проектування. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути  

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання 

для більш повного засвоєння дисципліни; 

- готовність засвоювати та здатність використовувати основні 

поняття, терміни та визначення навчального курсу; 

спеціальні: 

- готовність розуміти теорії виникнення дизайну, історію стилів, 

історію дизайн-ікон, хронологію досліджень історії дизайну; 

- здатність використовувати знання з основ кольорознавства, 

композиції для оцінки художньо-стильових рішень дизайн-об’єктів різних 

історичних епох; 

- готовність характеризувати головні принципи художнього 



проектування, пояснювати архітектоніку формоутворення, застосовувати мову 

архітектоніки; 

- здатність пояснювати комплексну оцінку якості промислових 

виробів, методику художньо-конструкторського аналізу, стадії художнього 

проектування, складові діяльності дизайнера. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин / 8 кредитів 

ECTS.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 

Предметний світ доіндустріальної цивілізації. Стародавній Єгипет. 

Епоха античності. Середньовічна Європа. Епоха відродження. Європа у новий 

час. 

 

Змістовий модуль 2 

Зародження дизайну, як нової універсальної творчої професії. 

Промисловий переворот у ХІХ столітті, примітивність форм промислової 

продукції. Перші теорії дизайну. І. Морис: теорія та практика. Модерн. 

Конструктивізм. Бархаус та його внесок у розвиток світового дизайну. 

ВХУТЕМАС. 

 

Змістовий модуль 3 

Розвиток дизайну у ХХ столітті. Становлення промислового дизайну у 

США. Дизайн у країнах Західної Європи у ХХ ст. Сучасне мистецтво та дизайн. 

 

Змістовий модуль 4. 

Основи композиції в історії дизайну. Органічність та цілісність 

зовнішньої форми. Субпідрядність елементів. Масштабність. Пропорційність. 

Ритм. Модуль. Рівновага. Динамічність, статичність, симетрія, асиметрія. 

Нюанс, контраст. Об’ємно - просторова структура. Тектоніка. Світло та тінь. 

Єдність характеру форми. 

 

Змістовий модуль 5. 

Основи кольорознавства в історії дизайну. Кольорова композиція. 

Контраст, нюанс, тотожність. Закономірності відчуття кольору. Використання 

зорового ефекту. Гармонізація кольорових сполучень. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

__________________________залік / залік_________________________ 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

- письмовій формі у вигляді самостійних робіт над контрольними 

питаннями, які передбачають поглиблене вивчення основних тем навчального 

курсу; 

- усній формі у вигляді порівняльного аналізу ідей, позицій, 

концепцій, які пропонується різними авторами в різних джерелах інформації; 

- у вигляді творчих завдань, які визначають ступінь сформованості 

системи компетенцій з навчальної дисципліни, вмінь самостійного їх 

застосування на практиці та активної творчої діяльності; 

- тестів (поточних, тематичних, модульних); 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 


