
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Дизайн» 

Назва дисципліни Синтез мистецтв у дизайні 

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 
4 кредити 

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, ІІІ семестр  

Програмні 

компетентності 

ЗК 1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК 6 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК 1 Здатність здійснювати концептуальне поєктування 

об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, 

технологічних, екологічних і естетичних вимог (за 

спеціалізацією). 

СК 2 Здатність проведення проєктного аналізу всіх впливових 

чинників і складових проєктування та формування авторської 

концепції проекту. 

СК 3 Здатність розуміти та використовувати причинно-

наслідкові зв’язки у розвитку дизайну та сучасних видів 

мистецтв. 

СК 6 Здатність застосовувати в практиці дизайну виражальні 

художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, 

інноваційних методів і технологій. 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_dyzaynu/hrafich_dyz/22_OP_Hrafichnyi_dyzain_22.pdf


Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1 Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-

пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему 

комунікацій, застосовувати основні концепції в мистецькій і 

культурній сферах. 

ПРН 2 Розробляти науково обґрунтовану концепцію для 

розв’язання фахової проблеми. 

ПРН 4 Представляти результати діяльності в науковому та 

професійному середовищі в Україні та поза її межами. 

ПРН 5 Розробляти, формувати та контролювати основні етапи 

виконання проєкту. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Анотація  

Майбутній фахівець з дизайну завдяки вивченню дисципліни 

набуває додаткових знань, умінь і навичок доцільного й 

ефективного використання синестезії візуальних мистецтв 

завдяки розширеним науково доцільним принципам і прийомам 

з концептуалізації та візуалізації дизайн-проєкту в професійній 

діяльності. 

Мета дисципліни – надання здобувачам науково-філософських 

знань про теоретико-практичні аспекти синтезу мистецтв у 

дизайні, забезпечення  розуміння взаємодії різних видів 

мистецтв у дизайні та набуття вмінь їх використання в 

дизайнерському проєктуванні. 

Серед основних завдань дисципліни: 

- дослідити історичну типологію мистецтва, вичленивши 

принципи функціонування різних видів візуальних мистецтв у 

національних традиціях; 

- розкрити взаємозв’язок візуальних мистецтв; 

- розширити ключові терміно-поняття естетичного термінополя 

для вправного оперування лексикою у наукових дослідженнях і 

професійній діяльності; 

- опанувати наукову методологію соціології та психології 

мистецтва, апробувати її технології з метою оцінювання та 

проєктування художніх об’єктів із синестезією мистецтв, а 

також визначення сучасних тенденцій розвитку мистецтва та 

тих, що зароджуються.  

 

2. Зміст за модулями, темами.  

Змістовний модуль 1 

Вступ. 1. Синтез мистецтв у дизайні в  філософському та 

науковому дискурсі. (2 год.) 

2. Типологія мистецтва в історіографії наукових концепцій. 

Принципи функціонування різних видів візуальних мистецтв у 

національних тра-диціях. (2 год.) 

Змістовний модуль 2 

3. Наукові підвалини дизайн-проєкту з викорис-танням 

синестезії мистецтв. (2 год.) 

4. Концепція та формотворчі засоби різних мис-тецтв у  

дизайні. (2 год.) 



Змістовний модуль 3 

5. Наукові та практичні підходи оцінювання об’єктів дизайну. 

Методологія визначення сучасних і перспективних тенденцій 

розвитку мистецтва. (4 год.) 

Змістовний модуль 4 

6. Презентація навчального дизайн-проєкту (2 год.)  

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Виконання етапної роботи комплексного завдання – 10/ 6 

балів. 

2. Виконання та презентація результатів завдань за лекціями  –  

10/ 6 балів. 

3. Самостійна робота  (реферат, доповідь та ін.) з тем курсу – 5/ 

3 балів. 

4. Усна відповідь, участь у дискусії під час занять – 3/ 2 бали. 

5. Відвідування занять – 0,5 балів. 

6. Конспектування лекцій – 2/ 1 бали. 

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

модуль).  

8. Підсумкова робота за темами ЗР (залік) – 40/ 24 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: 

1. Дизайн та образотворче мистецтво : словник-довідник / 

[укл.] А. Пасічний. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. 

216 с. 

2. Кузнецова І. О. Моделювання візуального сприйняття 

об'єктів дизайну, декоративно-прикладного і образотворчого 

мистецтва : дис... д-ра техн. наук: 05.01.03 /Кузнецова Ірина 

Олексіївна ; Київський національний ун-т будівництва і 

архітектури. Київ, 2006. 415 с.  

3. Мараховський А. А. Багаторівневість синтезу мистецтв на 

прикладі об’єктів дизайну в контексті інновацій 

/А. А. Мараховський, І. О. Кузнецова // Вісник Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2009. № 16. 

С. 98–104. 

4. Синтез мистецтв : навч. посіб. / В. Г. Чернявський, 

І. О. Кузнецова, Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова. Київ : 

НАУ, 2012. 320с. 

Додаткова: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$


1. Грибер Ю. А. Казимир Малевич : 1879–1935 : Синтез 

искусств  / Ю. А. Грибер. URL: http://www.k-

malevich.ru/library/gradostroitelnaya-zhivopis-i-kazimir-

malevich4.html.  

2. Електронний каталог бібліотеки Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. URL: 

http://library.nakkkim.edu.ua 

3. Електронний каталог Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

Національна історична бібліотека України. URL: 

www.nibu.kiev.ua  

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія, корпус. 

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

Кафедра 

Кафедри графічного дизайну 

Телефон кафедри: (044) 2804554. 

Сторінка кафедри на сайті академії:  

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

grafichnogo-dyzainu  

Е-mail: in.design@nakkkim.edu.ua 

Викладач 

 

Бобренко Ростислав Всеволодович 

Посада: доцент 

Науковий  ступінь: канд. пед. наук 

Тел.: (067) 6838275 

Е-mail: rbobrenko@dakkkim.edu.ua  

Робоче місце: НАКККіМ 
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