
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Дизайн» 

Назва дисципліни Дизайн виставкового середовища 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський)  

Спеціальність 022 Дизайн 

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітня програма «Дизайн»  

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
3 кредити ЄКТС 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 16 год. 

Практичні – 16 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

1 курс 2 семестр  

Програмні 

компетентності 

– ЗК1.Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у 

галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери професійної 

діяльності, застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях; 

– ЗК2.Здатність до письмової та усної комунікації державною 

й іноземною        (- ними) мовами; 

– ЗК3.Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

– ЗК4.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел; 

– ЗК6.Розуміння необхідності норм здорового способу життя 

та їх дотримання; 

– ЗК7.Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

– ФК2.Здатність володіти практичними навичками з 

проєктування та технологіями виготовлення об’єктів дизайну; 



– ФК8.Здатність володіти навичками використання сучасних 

програм із комп’ютерної графіки для створення об’єктів 

дизайну; 

– ФК13.Здатність володіти знаннями й уміннями, 

спрямованими на досягнення успіху в професійній кар’єрі; 

вміти розробляти візуальні презентації, портфоліо власних 

творів. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН5.Застосовувати знання з основ композиції, розробляти 

формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і 

виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах; 

аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати 

об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розробки ідей 

художньо-проєктних рішень. 

ПРН8.Застосовувати знання з історії дизайну та графіки у 

професійній діяльності, впроваджувати український та 

зарубіжний дизайнерський досвід. 

ПРН9.Застосовувати практичні навички з проєктування та 

технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній 

діяльності. 

ПРН10.Здійснювати передпроєктний аналіз і концептуальне 

обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані 

теоретичні знання та практичні навички. 

ПРН11.Вирішувати функціональні завдання, виходячи з 

властивостей матеріалів та конструктивних побудов, вивчати 

зарубіжні новітні технології у створенні сучасного дизайн-

продукту. 

ПРН12.Застосовувати знання з ергономіки та художнього 

конструювання у професійній діяльності. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Виставкове середовище розглядається як специфічний 

об’єкт комплексних досліджень і проєктування громадських 

просторів, а саме: класифікація архетипів просторів; 

матеріальні складові системи архітектурного організму в 

процесі дизайну експозиційного простору (елементи системи, 

горизонтальні поверхні, вертикальні межі та елементи 

наповнення простору, просторові зв’язки); принципи 

середовищного образотворення й послідовність формування 

образу об’єкту, художньої побудови середовища та його 

підсистем; архітектурно-дизайнерські засоби досягнення 

естетичної виразності середовища; складові композиційної 

супідрядності і співрозмірності організації простору (елементи 

й засоби композиції). Вивчаються прийоми реконструкції 

(модернізації) виставкового середовища у спеціальних і 

пристосованих умовах, нові тенденції формування відкритих 

просторів, містобудівні аспекти формування пішохідних вулиць 

експозон, структурне модулювання елементів упорядкування й 

обладнання відкритих просторів експосередовища, а також 

формування й візуалізація регіональних культурних брендів. 



2. Зміст за модулями, темами.  

Змістовий модуль 1. Композиційні принципи та засоби дизайну 

виставкового середовища 

1.1. Історичні та сучасні приклади виставкових експозицій (2 

години лекції, 2 години практичного заняття) 

1.2. Концептуальні підходи і функціонально-типологічні 

основи проєктування виставкового середовища. Закриті й 

відкриті експозиційні простори (2 години лекції, 2 години 

практичного заняття) 

Змістовий модуль 2. Формування виставкового середовища 

2.1. Просторові рішення для сучасних експозицій (2 години 

лекції, 2 години практичного заняття) 

Змістовий модуль 3. Колірні і світлотехнічні засоби для 

виставкового середовища 

3.1. Науково-практичні парадигми застосування кольору і 

світла у виставковому просторі (2 години лекції, 2 години 

практичного заняття) 

Змістовий модуль 4. Рекламно-виставкові засоби та 

конструкції 

4.1. Пропозиції сучасних виробників рекламно-виставкових 

конструкцій (2 години лекції, 2 години практичного заняття) 

4.2. Композиційно-технологічний підхід до засобів 

образотворення з виставкової теми (2 години лекції, 2 години 

практичного заняття) 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали  

(від 0 до 6 балів за кожне практичне). 

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

практичне). 

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

модуль). 

4. Диференційований 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 

Посилання 

Література 

Основна література: 

1.Сьомка С.В. Основи дизайну архітектурного середовища: 

Підручник. Київ: НАКККіМ, 2019. 464 с. 



2.Овчарек В.Є. Виставкова діяльність в Україні: історичний 

аспект. Навч. посіб. для студентів навч. закл. екон., техн. та 

гуманіт. профілю / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-

т технологій та дизайну. Київ: КНУТД, 2014. 86 с. 

3. Bonet L. Exhibition Design. Barcelona: Rockport Publishers, 

2006. 215 p. 

4. Dernie D. Exhibition Design. London: Laurence King 

Publishing, 2006. 192 p. 

5. Locker P. Basics Interior Design 02: Exhibition Design. London: 

Bloomsbury Publishing, 2017. 184 p. 

Додаткова література: 

1.Савицька О.С. Принципи архітектурно-планувальної 

організації виставкових комплексів. Дис. на здоб. наук ступ. 

канд. архіт. Київ: КНУБА, 2005. 

2. Прищенко С. Теорія та методологія дизайну: Навч.-метод. 

посібник. Київ: Альтерпрес, 2010. 208 с. 

3.Копієвська О. Трансформаційні процеси в культурі сучасної 

України: Монографія. Київ: НАКККіМ, 2014. 296 с. 

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. 

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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