
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Дизайн середовища» 

Назва дисципліни 
Типологія та методологія проєктування об’єктів дизайну 

архітектурного середовища 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти: бакалавр 

Спеціальність 022 Дизайн  

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська мова 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
Обсяг дисципліни становить 4 кредитів ЄКТС.  

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Практичні – 28 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

IV курс 

7 семестр 

Програмні 

компетентності 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати культурно-

мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 



способу життя.  

СК1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування 

одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів 

дизайну. 

СК2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і 

моделювання об’єктів дизайну.  

СК3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів 

дизайну.  

СК4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у 

професійній діяльності.  

СК5. Здатність застосовувати знання історії українського і 

зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній 

діяльності.  

СК6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності 

спеціальні техніки та технології роботи у відповідних 

матеріалах.  

СК7. Здатність використовувати сучасне програмне 

забезпечення для створення об’єктів дизайну.  

СК9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього 

середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, 

спеціального рисунка та живопису.  

СК13. Здатність вирішувати складні практичні задачі у сфері 

дизайну середовища: внутрішнього (проектування інтер’єрів) і 

зовнішнього (проектування ландшафту). 

Програмні 

результати навчання 

У процесі освоєння дисципліни формуються і демонструються 

наступні навички:  

ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної 

області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. 

ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи 

документів професійного спрямування згідно з вимогами 

культури усного і писемного мовлення.  

ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування 

дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику 

дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), 

основи наукових досліджень. 

ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. 

ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних 

вирішень. 

ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в 

контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну 

концепцію.  

ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-

графічного моделювання.  

ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.  

ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у 



відповідних техніках і матеріалах.  

ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-

мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.  

ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви 

української ментальності, історичної пам’яті, національної 

самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати 

історичний творчий досвід, а також успішні українські та 

зарубіжні художні практики.  

ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових 

вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні 

особливості етнодизайну у мистецьких практиках.  

ПРН22. Вирішувати складні професійні задачі у сфері дизайну 

середовища з формування внутрішнього (проектування 

інтер’єрів) і зовнішнього (проектування ландшафту) 

комфортного середовища життєдіяльності людини. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Метою дисципліни є оволодіння студентами типологічним 

аналізом і методологічними основами дизайну об’єктів 

архітектурного середовища. 

 

2. Зміст за модулями, темами.  

 

Змістовий модуль 1. Об’єкти дизайну архітектурного 

середовища. 

1.1. Ієрархія предметно-просторового середовища і різновиди 

об’єктів дизайну. 

1.2. Основи типології об’єктів архітектурного середовища. 

 

Змістовий модуль 2. Середовищний дизайн. 

2.1. Принципи дизайну архітектурного середовища. 

2.2. Система досліджень і проєктного синтезу архітектурного 

середовища. 

 

Змістовий модуль 3. Методологія дизайну архітектурного 

середовища. 

3.1. Принципи  середовищного  дизайну.  Образність і 

гуманізація, типологізм і функціональна доцільність дизайну 

архітектурного середовища. 

3.2.  Принципи  середовищного дизайну. Духовна змістовність 

і стильність архітектурного середовища. 

3.3.  Основні  методи  дослідницького  аналізу  й   проєктного 

синтезу архітектурного середовища. 

 

Змістовий модуль 4. Компоненти дизайн-проєктування. 

4.1.  Система досліджень і проєктної композиції на прикладі 

розвитку історичного (успадкованого) середовища. 

4.2. Модернізація архітектурного середовища.  Дизайн 

складних об’єктів. 



Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали  

(від 0 до 6 балів за кожне практичне). 

1. Самостійна робота – 42 бали (від 0 до 6 балів за кожне 

практичне). 

2. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 

3. Залік – 8 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/NTg0MjMzMzM1MzYw?cjc=zxqzt

fz   

Література 

Література: 

Основна: 

1. Архітектура: Короткий словник-довідник / За заг. ред.: 

А.П. Мардер / ДНДІТІАМ. Київ : Будівельник, 1995. 335 с. 

2. Дизайн: Словник-довідник / Ін-т проблем сучасн. мист-

ва НАМ України; за ред. М. І. Яковлєва; упоряд. : 

Ю.О.Іванченко, О.І. Ваврик, О.Г. Бросаліна та ін.; редкол. : 

В.Д. Сидоренко (голова), І.Д. Безгін, Г.І. Веселовська та ін. 

Київ : Фенікс, 2010. 384 с. 

3. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник 

/ Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. Київ : КНУБА, 

2010. 400 c. 

4. Сьомка С.В. Основи дизайну архітектурного 

середовища: Підручник. К.: НАКККіМ, 2019. 464 с. 

Додаткова: 

1. Москалюк В.М., Яців Р.М. Традиції та сучасний дизайн. 

Львів : ЛНАМ, 2010. 87 с. 

2. Сафронова О., Сафронов В. Тенденції у розвитку 

методології дизайну середовища / Актуальні проблеми 

сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. 

В 2-х т. Т. 2. Київ : КНУТД, 2021. С. 278-281. 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторії й комп’ютерні класи Інституту дизайну та реклами: 

спеціальна література, наочні матеріали, комп’ютерне 

програмне забезпечення, аналогові й цифрові навчальні 

приладдя, мультимедійні пристрої 

https://classroom.google.com/c/NTg0MjMzMzM1MzYw?cjc=zxqztfz
https://classroom.google.com/c/NTg0MjMzMzM1MzYw?cjc=zxqztfz


Кафедра 

Кафедра дизайну середовища 

Телефон кафедри +38 (044) 280 45 54 

Сторінка кафедри на сайті Академії: 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/kafedra-

landshaftnogo-mistetstva-ta-miskogo-seredovishcha 

Імейл кафедри: landscape@dakkkim.edu.ua 

Викладач 

 

Царенко Сергій Олександрович,  

доцент кафедри дизайну середовища, 

кандидат архітектури. 

Тел.: +38 (044) 280 45 54 

E-mail: stsarenko@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: Національна академія 

керівних кадрів кульутри і мистецтв 

 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-

dizajnu-ta-reklami/kafedra-

landshaftnogo-mistetstva-ta-miskogo-

seredovishcha/profesorsko-vikladatskij-

sklad-kafedri/tsarenko-serhiy-

oleksandrovych 
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