
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Дизайн» 

Назва дисципліни Наукові дослідження в дизайні 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) 

 

Спеціальність 022 Дизайн 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма. 

Дизайн 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 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 

2 курс, 3 семестр 

Програмні 

компетентності 

– Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

– Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст 

компетентності. 

CК 2. Здатність проведення проєктного аналізу усіх впливових 

чинників і складових проєктування та формування авторської 

концепції проєкту. 

CК 3. Здатність розуміти і використовувати причинно-

наслідкові зв’язки у розвитку дизайну та сучасних видів 

мистецтв. 

CК 5. Володіння теоретичними і методичними засадами 



навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки 

дизайнерів; планування власної науково-педагогічної 

діяльності. 

CК 10. Вміння переконливо демонструвати споживачу 

привабливу культурну цінність та економічну вартість 

створеного креативного продукту. 

CК 11. Здатність ініціювати впровадження інноваційних ідей 

для створення актуальних соціокультурних товарів та послуг з 

урахуванням тенденцій розвитку креативних індустрій. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-

пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему 

комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної 

комунікації у мистецькій та культурній сферах. 

ПРН 2. Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для 

розв’язання фахової проблеми. 

ПРН 4. Представляти результати діяльності у науковому та 

професійному середовищі в Україні та поза її межами. 

ПРН 7. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та 

поняття з різних  предметних галузей для розв’язання завдань і 

проблем у галузі дизайну. 

ПРН 8. Здійснювати передпроєктний аналіз із урахуванням 

усіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проєктування; 

формулювати авторську концепцію проєкту. 

ПРН. 10. Критично опрацьовувати художньо-проєктний 

доробок українських і зарубіжних фахівців, застосовувати 

сучасні методики та технології наукового аналізу для 

формування авторської концепції, пошуку українського 

національного стилю. 

ПРН. 11. Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та 

напрямів з урахуванням генезису сучасного художнього 

процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії 

формування сучасної візуальної культури. 

ПРН 18. Генерувати, аналізувати і впроваджувати креативні 

ідеї в професійну діяльність. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Коротка анотація до 10 речень. Дисципліна «Наукові 

дослідження в дизайні» допомагає здобувачам вищої освіти 

набути систему спеціальних знань галузі наукового 

дослідження в дизайні, культурно-історичних передумов 

формування дизайн-дослідження як епістемологічного напряму 

дизайну, розуміння напрямів та проблематик дизайн-

дослідження, наукових досліджень як освітньої компоненти 

магістерської освіти, трансдисциплінарності сучасних дизайн-

досліджень. 

2. Зміст за модулями, темами. 

Змістовий модуль №1. 

«Особливості наукових досліджень в галузі дизайну» 

1.1. Формування змісту предмету дисципліни «Наукові 



дослідження дизайну» (Design Studies). 

1.2. Генеза  наукових досліджень дизайну (Design Studies). 

Гіпотеза британського теоретика дизайну Найджела Кросса 

(Nigel Cross). 

Змістовий модуль №2. 

«Наукові дослідження в історично вагомих дизайнерських 

школах» 

2.1. Теоретичні дослідження школи Баухауз у 1919 -1939 роки. 

2.2. Наукова діяльність Ульмської школи формоутворення в 

1953–1968 роки як початок «руху за (нові/ наукові) методи 

проектування» (Design Methods Movement, DMM). 

Змістовий модуль №3. 

«Проблематика наукових досліджень в контексті магістерської 

освіти» 

3.1. Англосаксонський «рух за нові/наукові методи 

дизайну/проєктування» (Design Methods Movement, DMM, 

1962–1984). 

3.2. Концепція «проєктних досліджень» (Design Research). 

«Спільнота проєктних досліджень» (Design Research Society, 

DRS). 

Змістовий модуль №4. 

«Особливості методики наукових досліджень у дизайні» 

4.1. Методи проєктного дослідження та історія дизайну як 

об’єкти наукових досліджень у процесі самовизначення  

дизайну. 

4.2. Трансдисциплінарні дослідження на перетині дизайну та 

соціально-гуманітарних наук. 

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. Залік / екзамен – 16 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 
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Додаткова: 

1. http://elib.nakkkim.edu.ua/ – репозитарій НАКККіМ 

2. http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libr/DocSearchForm – 

електронний каталог наукової бібліотеки НАКККіМ 

3. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського 

4. http://elib.nplu.org – електронна бібліотека «Культура 

України» 

5. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека 

6. http://www.nibu.kiev.ua – Національна історична бібліотека 

України 

7. https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk – Google Академія 

8. https://academia.edu/Academia – ресурс наукових публікацій 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія, корпус: аудиторія 203 корпусу №7 

Ноутбук, комп’ютер, планшет, проєктор, інше обладнання 

Кафедра 

Назва кафедри: кафедра графічного дизайну 

Телефон кафедри: +38 (044) 280-4554 

Сторінка фкафедри на сайті Академії:  

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

grafichnogo-dyzainu  

Імейл кафедри: in.design@nakkkim.edu.ua  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/kafedra-grafichnogo-dyzainu
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/kafedra-grafichnogo-dyzainu
mailto:in.design@nakkkim.edu.ua


Викладач 

 

Коваль Лідія Михайлівна 

Посада: завідувач кафедри графічного 

дизайну НАКККіМ 

Науковий  ступінь: доктор технічних 

наук, кандидат мистецтвознавства  

Вчене звання: доцент 

Тел.: +38 (044) 280-4554 

E-mail: lkoval@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: кафедра графічного 

дизайну НАКККіМ – вул. Лаврська, 9, 

корпус 7, каб. 201, м. Київ, 01015 

 


