
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Дизайн» 

Назва дисципліни Теорія та методологія дизайну 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерький) 

Спеціальність 022 «Дизайн» 

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійнапрограма «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 

І курс, ІІ семестр 

Програмні 

компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК3. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проєктами.  

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК1. Здатність здійснювати концептуальне проєктування 

об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, 

технологічних, екологічних та естетичних вимог (за 

спеціалізацією).  

СК2. Здатність проведення проєктного аналізу усіх впливових 

чинників і складових проєктування та формування авторської 

концепції проєкту.  



СК3. Здатність розуміти і використовувати причинно-

наслідкові зв’язки у розвитку дизайну та сучасних видів 

мистецтв.  

СК4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на 

твори образотворчого мистецтва та дизайну.  

СК6. Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні 

художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, 

інноваційних методів і технологій.  

СК8. Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері 

дизайну.  

СК9. Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно 

відповідальний продукт дизайну (товари і послуги).  

СК10. Вміння переконливо демонструвати споживачу 

привабливу культурну цінність та економічну вартість 

створеного креативного продукту.  

СК11. Здатність ініціювати впровадження інноваційних ідей 

для створення актуальних соціокультурних товарів та послуг з 

урахуванням тенденцій розвитку креативних індустрій. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-

пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему 

комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної 

комунікації у мистецькій та культурній сферах.  

ПРН2. Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для 

розв’язання фахової проблеми.  

ПРН3. Обирати певну модель поведінки при спілкуванні з 

представниками інших професійних груп різного рівня.  

ПРН4. Представляти результати діяльності у науковому та 

професійному середовищі в Україні та поза її межами. 

ПРН5. Розробляти, формувати та контролювати основні етапи 

виконання проєкту.  

ПРН6. Формувати проєктні складові у межах проєктних 

концепцій; володіти художніми та мистецькими формами 

соціальної відповідальності.  

ПРН7. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та 

поняття з різних  предметних галузей для розв’язання завдань і 

проблем у галузі дизайну.  

ПРН8. Здійснювати передпроєктний аналіз із урахуванням усіх 

вагомих чинників, що впливають на об’єкт проєктування; 

формулювати авторську концепцію проєкту.  

ПРН9. Застосовувати методику концептуального проєктування 

та здійснювати процес проєктування з урахуванням сучасних 

технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних 

та естетичних вимог до об’єкта дизайну.  

ПРН10. Критично опрацьовувати художньо-проєктний доробок 

українських і зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні 

методики та технології наукового аналізу для формування 



авторської концепції, пошуку українського національного 

стилю.  

ПРН14. Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з 

матеріалом (за спеціалізаціями).  

ПРН15. Представляти концептуальне вирішення об’єктів 

дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми 

графічної подачі при розв’язанні художньо- проєктних завдань 

(за спеціалізаціями).  

ПРН18. Генерувати, аналізувати і впроваджувати креативні ідеї 

в професійну діяльність. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Дисципліна пропонує студентській аудиторії ознайомитися з 

системоюспеціальних знань у галузі теорії і методології  

дизайну та основних методів дизайн-досліджень, розробки 

проектних концепцій в дизайн-діяльності. Предмет 

забезпечує підготувку фахівців, які здатні розв’язувати 

складні комплексні спеціалізовані задачі теоретичного та 

практичного спрямування як у професійній діяльності 

дизайнера так і у навчальному процесі, що потребує 

застосування теоретико-методологічних принципів різних 

галузей наукового знання необхідних для формування 

проєктного мислення в умовах невизначеності. 

Змістовий модуль №1. 

«Предмет дизайну». 

1.1. Проблема визначення предмету дизайну (2 год.). 

1.2. Основні категорії і поняття дизайну (2 год.). 

Змістовий модуль №2. 

«Основні концепції дизайну». 

2.1. Концепції Джорджа Нельсона, Джона Глоага, Джіо Понті, 

Герберта Ріда (2 год.) 

2.2. КонцепціяТомаса Мальдонадо (2 год.) 

Змістовий модуль №3. 

«Функції і методи дизайну». 

3.1. Функції дизайну (2 год.). 

3.2. Основні методи дизайну (2 год.).  

Змістовий модуль №4. 

«Сучасні проблеми методології дизайну». 

4.1. Види дизайну (2 год.). 

4.2. Методологія цифрового дизайну (2 год.). 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 бали  

(від 0 до 6 балів за кожне практичне). 

2. Самостійна робота – 28 бали (від 0 до 3,5 балів за кожне 

практичне). 

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

модуль). 

4. Залік – 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 

https://classroom.google.com/c/MzA3MTA4ODIwODU5?cjc=kaqm

gc7 
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6. Сучасні методи проектування: конспект лекцій/ І.О. 

Казак. Київ: КПІ, 2019. 65 с. 
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Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія 215, корпус 7. 

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

Кафедра 

Кафедра графічного дизайну 

Телефон кафедри( 044)280-45-54 

Сторінка кафедри на сайті Академії  

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

grafichnogo-dyzainu  

Імейл кафедри  in.design@nakkkim.edu.ua  

Викладач 

 

Слівінська Аліна Францівна, 

магістр спеціальності 022  

«Дизайн» спеціалізації  

«Графічний дизайн»,  

кандидат філософських наук,  

доцент,  

Тел.: (044)280-45-54 

E-mail: Aslivinska@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце:доцент кафедри 

графічного дизайну НАКККіМ 

 

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