
 



 



Освітньо-професійна програма 

Бакалавр дизайну 
Спеціалізації: «Дизайн одягу», «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн інтер’єру і меблів» 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БЛОК 

Тип диплому, обсяг програми Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, строк навчання 3 роки 10 місяців 

Вищий навчальний заклад Хмельницький національний університет, факультет технологій і дизайну, 

кафедра дизайну 

Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 

Період акредитації Акредитована в 2016 р. 

Рівень програми HPK – 6й рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6й рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми: формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного 

критично мислити, застосовувати базові та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення 

комплексних типових, нетипових, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій 

галузі: дизайн одягу / графічний дизайн та реклама / дизайн інтер’єру і меблів 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань та 

спеціальності 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 022 «Дизайн» 

2 Фокус програми: Спеціальна. Акцент на здатність розробки креативних художньо-проектних 

рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні 

поставлених завдань у фаховій галузі 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

4 

Особливості програми Синтез загально-мистецької та проектно-інженерної підготовки за спеціалізаціями 

«Дизайн одягу», «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн інтер’єру і меблів» на 

базі постійного системного практичного впровадження набутих знань, навичок, а 

також розвиток інтерпретаційних та інтеграційних здібностей 

С Складові професійної компетентності 

 

Проектна – здатність і готовність розробляти комплексні типові, нетипові дизайн-проекти, дизайн-

об’єкти з їх макетно-зразковим, проектно-документаційним, презентаційним супроводом 

Дослідницька – здатність і готовність виявляти, аналізувати та формулювати вимоги до дизайн-

об’єктів, визначати особливості їх функціонування, використання 

Соціально-особистісна та інкультураційна – здатність і готовність презентувати, популяризувати 

надбання національної та всесвітньої історико-культурологічної спадщини; здатність і готовність 

доносити ідеї, інформацію, рішення до фахової та нефахової аудиторії; здатність і готовність до 

подальшого навчання, до самонавчання і саморозвитку 

Організаційно-контрольна – здатність і готовність управляти професійними діями та розробляти 

заходи забезпечення і контролю якості впровадження й виконання дизайн-проектів, відповідно до 

різних функціональних, експлуатаційних, ергономічних вимог, норм витрат, норм безпеки праці й 

життєдіяльності 

D Результати навчання 

1 Володіння базовими та фаховими знаннями: теорія, методики, інструменти, засоби, техніки, технології, 

термінологія 
2 Уміння виконувати  мистецькі твори за допомогою різних видів і технік образотворчого, декоративно-

прикладного мистецтв 
3 Уміння розробляти оригінальні художні образи дизайн-об’єктів 
4 Уміння виконувати стилізацію, інтерпретацію та трансформацію об’єктів (джерел) творчого натхнення 

при розробці  ідей дизайн-об’єктів, дизайн-проектів 
5 Уміння розробляти художні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів за правилами, законами 

композиції 

6 Уміння виконувати ескізи дизайн-об’єктів, дизайн-проектів засобами  малюнку і живопису, художньої 

графіки, образотворчими засобами і техніками, за допомогою комп’ютерних технологій та графічних 

редакторів 
7 Уміння розробляти проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську 

документацію у регламентовано-нормативній відповідності 
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8 Уміння виконувати проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську 

документацію засобами проектної графіки, технічного креслення, вручну та із застосуванням 

комп’ютерних технологій 
9 Уміння розробляти дизайн-об’єкти, дизайн-проекти різного призначення, для різних умов виготовлення 

(промислове, індивідуальне) 
10 Уміння розробляти і виготовляти зразки, макети, імітаційні моделі дизайн-об’єктів, дизайн-проектів 
11 Уміння виконувати конфекціонування матеріалів, нормування витрат для проектних рішень 
12 Уміння розробляти  візуальні презентації, портфоліо власних творів,  дизайн-об’єктів, дизайн-проектів 

(фотографування, редагування, компонування) 
13 Уміння виконувати аналіз творів мистецтва, об’єктів (джерел) творчого натхнення за правилами, 

законами композиції 
14 Уміння визначати властивості та формулювати вимоги до дизайн-об’єктів, дизайн-проектів; 
15 Уміння аналізувати умови функціонування, експлуатації, використання дизайн-об’єктів, дизайн-

проектів 
16 Уміння аналізувати, оцінювати аналоги об’єктів дизайну 
17 Уміння аналізувати вимоги користувачів дизайн-об’єктів, дизайн-проектів 
18 Уміння обґрунтувати, аргументувати власну думку, художнє рішення, розробку 
19 Уміння застосовувати сучасні мистецьки, технологічні, технічні та комп’ютерні досягнення, 

користуватися  джерелами їх оприлюднення, середовищем їх накопичення 
20 Володіння високим рівнем граматики та культури державної мови, володіння іноземною мовою на рівні 

фахового застосування 
21 Уміння презентувати, популяризувати надбання національної, всесвітньої історико-культурологічної 

спадщини 

22 Володіння навиками спілкування у полікультурному, багатоконфесійному, різнополітичному 

суспільстві, уміння проявляти толерантність до іншої думки 

23 Уміння спілкуватися із фахівцями з інших галузей, з нефаховою аудиторією 

24 Уміння організувати процес впровадження, виконання дизайн-проекту у відповідності до його 

функціональних, експлуатаційних, ергономічних вимог та згідно норм витрат 

25 Уміння здійснювати контроль за процесом  і результатом впровадження, виконання дизайн-проекту у 

відповідності норм техніки безпеки праці 

26 Уміння організувати умови та процес власного саморозвитку і самоосвіти 

E Перелік навчальних дисциплін та їх анотації 
** 

 

Обов’язкові дсципліни Кредити 
ЄКТС 

Семестр 

Перший рік 
 

О1 Кольорознавство 5 1 

О2 Основи дизайнерської діяльності 4 1 

О3 Рисунок 6,5 1-2 

О4 Живопис 6 1-2 

О5 Історія мистецтв 8 1-2 

О6 Основи композиції 10 1-2 

О7 Пластична анатомія 4 2 

О8 Навчальна практика (пленер) 4,5 2 

Другий рік 
Обов’язкові дисципліни 

О3 Рисунок 6,5 3-4 

О4 Живопис 6,5 3-4 
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О5 Історія мистецтв 8 3-4 

О9 Комп’ютерна дизайн-графіка 3 4 

О10 Конструкторська практика 4,5 4 

Третій рік 
Обов’язкові дисципліни 

О3 Рисунок 6,5 5-6 

О4 Живопис 6,5 5-6 

О09 Комп’ютерна дизайн-графіка 8 5-6 

О11 Технологічна практика 4,5 6 

Четвертий  рік 
Обов’язкові дисципліни 

О12 Безпека життєдіяльності 3 7 

О3 Рисунок 6 7-8 

О4 Живопис 6 7-8 

О13 Виробнича практика 3 8 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 123  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 Вибіркові дисципліни 1 семестр 5,5 1 

 Вибіркові дисципліни 2 семестр 6,5 2 

 Вибіркові дисципліни 3 семестр 19 3 

 Вибіркові дисципліни 4 семестр 12,5 4 

 Вибіркові дисципліни 5 семестр 19 5 

 Вибіркові дисципліни 6 семестр 15,5 6 

 Вибіркові дисципліни 7 семестр 20 7 

 Вибіркові дисципліни 8 семестр 19 8 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 117  

 Загальний обсяг освітньої програми 240  
 

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами навчання 

(компетентностями) 

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток 1) 

G Форми організації та технології навчання 

 

Організаційні форми навчання: проектно-навчальна співпраця, колективне, консультивно-персональне, 

когнітивне, інтегративне, контекстно-виховне навчання. 

Технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні, презентаційні), активні (проблемні, 

проектні, комп’ютерно-інтерактивні, саморозвиваючі, майстер-класи) 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

Системи оцінювання: 

а) чотирибальна система: 

- 5 балів - «відмінно»; 

- 4 бали - «добре»; 

- 3 бали - «задовільно»; 

- 2 бали - «незадовільно». 

б) вербальна система: 

- достатній рівень - «зараховано»; 

- недостатній рівень - «незараховано». 

Види і методи контролю: 

- самоконтроль; 

- поточний (перевірка підготовленості до виконання та захист лабораторного/практичного завдання, 

тематичне усне опитування та письмове тестування, диктант); 
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- періодичний (тестування, контрольні завдання); 

- підсумковий (залік, іспит, перегляд, звіт, захист творчого/курсового проекту/роботи, портфоліо, 

банер, планшет); 

- атестаційний іспит (тестування). 

Форми контролю: 

- опитування усне, письмове (тести, контрольні завдання); 

- публічний захист (реферату, звіту, курсового проекту/роботи, творчого проекту, дипломного 

проекту/роботи); 

- публічний перегляд (ескіз, макет, зразок, модель, планшет, креслення, банер, презентація, портфоліо) 
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J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 

- Атестат повної загальної середньої освіти 

- Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів: «Українська мова і 

література», «Історія України» або «Географія», або «Математика»; 

- Вступний творчий іспити з рисунку та основ композиції. 

Решта вимог визначаються правилами  прийому для навчання за освітньо-професійною програмою 

бакалаврів 

 

Вимоги до вступників 
Прагнення отримати високий рівень професійної підготовки за фахом. 

Готовність набути / розвивати фундаментальні знання та вміння з образотворчого, декоративно-

прикладного мистецтв. 

Прагнення набути / розвивати уміння креативно мислити. 

Прагнення до постійного саморозвитку і самовдосконалювання. 

Прагнення бути успішним в умовах конкурентного середовища. 

Прагнення розвивати власний художній смак та смак користувачів дизайн-об’єктів. 

Прагнення бути виразником власних та національно-культурних суспільних ідей. 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 

 
Система кураторства академічних груп, підтримка і допомога в участі у всеукраїнських та міжнародних 

фахових конкурсах і фестивалях, показах, дизайн-проектах, міжнародні програми обміну та академічної 

мобільності студентів 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

1 
Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура університету, 

надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні проблемних ситуацій 

2 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, профорієнтаційні 

послуги 

3 Інформаційний електронний пакет спеціальності 

4 

Бібліотека університету: 

- інформаційне забезпечення процесу навчання; 

- довгострокові і короткострокові позики книг у бібліотеці, 

- міжбібліотечні позики; 

- продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

- доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

- інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами; 

- консультування працівниками бібліотеки 

Бібліотека кафедри дизайну: 

- інформаційне та наочне забезпечення навчального процесу винятковими виданнями; 

- інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами 

5 

Навчальні ресурси: 

- технологічне і матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; 

- мультимедійні навчальні комплекси; 

- доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

- доступ до електронних журналів навчальних дисциплін; 

- доступ до онлайн-ресурсів; 

- відеотека; 

- виставкові експозиції мистецьких музеї та галерей, спеціалізовані фахові виставки. 

6 Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін 
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7 Персональне консультування 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Професії - декоратори та комерційні дизайнери у сфері культури і мистецтв, а 

саме: 

 дизайнер-виконавець: графічних робіт, інтер’єру, меблів, одягу, пакування, 

мультимедійних об’єктів, тканин; 

 колорист (художник); 

 художник-бутафор; 

 художник-костюмер; 

 художник-оформлювач театралізованих вистав; 

 художник-декоратор театрально-видовищного підприємства; 

 художник-декоратор телебачення; 

 художник-шрифтовик телебачення; 

 художник з освітлення 

Професійні можливості: 

 фотохудожник; 

 фахівець з комп’ютерної графіки; 

 оформлювач вітрин; 

 рекламний агент; 

 індивідуальна мистецька діяльність за фахом 

2 Продовження освіти Можливість продовження навчання за програмами другого циклу  вищої освіти  

(НРК –  7 рівень, FQ-EHEA  – другий цикл,  ЕQF-LLL – 7 рівень) 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних досягнень, 

навчальних планів та освітніх стандартів: 

- переважна більшість підсумкових контрольних заходів перевірки якості навчання у вигляді: 

а) перегляду індивідуальних результатів навчання студентів комісією з викладачів; 

б) публічного захисту результатів курсового проектування перед комісією з викладачів, можливих 

замовників; 

- постійний моніторинг прогресу студентів; 

- щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів); 

- анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 

- періодичне оновлення змісту освітньої програми, навчального плану, удосконалення робочих програм 

навчальних дисциплін; 

- програма стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

- щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; 

- періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти; 

- перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями; 

- повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт 

- моніторинг статистики працевлаштування випускників 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 
- Комісія методичної ради факультету технологій та дизайну з питань якості освітнього процесу; 

- Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти; 

- Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



Освітньо-професійна програми 

Бакалавр дизайну 
Спеціалізації: «Дизайн одягу», «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн інтер’єру і меблів» 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 

Тип диплому, обсяг програми Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, строк навчання 3 роки 10 місяців 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 
- кураторство викладачів; 

- відповідальні особи кафедри дизайну по роботі із потенційними роботодавцями та замовниками; 

- анкетування якості викладання навчальних дисциплін студентами; 

- участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, показах, дизайн-проектах за фахом; 

- неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами; 

- участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 

- проведення персональних виставок викладачів та учать у всеукраїнських, міжнародних мистецьких, 

спеціалізованих виставках; 

- використання результатів науково-творчих досліджень у навчальному процесі; 

- стажування, в тому числі за кордоном, співпраця із провідними українськими вузами та зарубіжними 

вищими навчальними закладами 

- система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу; 

- взаємовідвідування занять; 

- участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях; 

- висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових виданнях; 

- навчання в аспірантурі та докторантурі; 

- відповідність рівня кваліфікації претендентів на посади викладачів посадовим вимогам; 

- наставництво молодих викладачів та асистентів-стажистів. 

P Індикатори якості освітньої програми 

- показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою; 

- відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми; 

- рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості; 

- показник працевлаштування випускників за фахом; 

- акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

При створені цієї програми були використані такі джерела: 
- Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі вищої освіти; 

- Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів; 

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук України / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ 

«Пріоритети», 2014. – 108 с.; 

- Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

МНП.01 

Історія мистецтв 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Перший, другий 

З першого до четвертого 

16,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: визначати твори різних авторів, відрізняти стилі епох, напрямків та окремих авторів; виконувати 

мистецтвознавчий аналіз творів мистецтв під час безпосереднього відвідування музеїв, галерей, культурно-

архітектурних пам’яток України; користуватись мистецтвознавчою літературою; виконувати аналіз художніх творів за 

критерієм композиційної гармонійності; застосовувати твори мистецтв як джерелом творчого натхнення; 

- володіти: основними поняттями теорії та історії мистецтв і художньої діяльності; знаннями щодо культурної 

спадщини краю, України, світу. 
 

Пререквізити та кореквізити: філософія, культурологія, Україна: історія земель та народів, кольорознавство, 

рисунок, живопис, основи композиції. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття та визначення у мистецтві. Основи теорії мистецтва. Види, жанри 

мистецтв. Історія мистецтв: первісне, стародавнього світу, часів античності, середньовіччя, Відродження. Мистецтво 

Нового часу: бароко, рококо, класицизм. Мистецтво Європи ХІХ - початку ХХІ ст: реалізм, імпресіонізм, 

постімпресіонізм, модернізм, постмодернізм. Мистецтво України: первісне, Київська Русь, українське бароко. 

Мистецтво ХІХ - початку ХХІ ст. Мистецтво різних стилів в різних країнах. Творчість видатних архітекторів, 

скульпторів, живописців, графіків, фотографів, представників актуального мистецтва. 
 

Запланована навчальна діяльність: лекцій 105 год.; практичних занять 105 год, самостійної роботи 270 год.; разом 

480 год. 
 

Методи викладання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (практичні роботи, семінари, презентації, 

групові та індивідуальні творчі проекти); наочні (друковані видання – альбоми мистецького спрямування, каталоги, 

буклети, журнали, постери, мульти-медіа лекції; сайти з історії мистецтва; науково-популярні фільми мистецького 

змісту). 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, письмове опитування, тестування, самоконтроль, захист творчих 

робіт. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: іспит (2, 4 семестри), залік (1, 3 семестри). 
 

Рекомендована література: 

1. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. - М.: ООО Издательский дом Летопись М, 2000. 

2. Нельговський Ю.П., Степовик Д.В., Членова Л.Г. Українське мистецтво (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – 

К.: Рад. школа, 1996. 

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Республика, 1993. 

4. Рожко-Павленко Л.Ф. Авторський конспект лекцій з курсу «Історія мистецтва», ХНУ. – Хмельницький, 2014. 
 

Викладач: старший викладач Михайловська О.О. 
 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

МПН.02 

Кольорознавство 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Перший 

Перший 

5,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: розрізняти кольори по кольоровому тону, світлості, насиченості; змішувати кольори для отримання певного 

кольору; нейтралізувати, підсилювати явище контрасту кольору; визначати зміну кольору в залежності від освітлення, 

форми, фактури; підбирати кольори за принципами кольорових гармоній; визначати психофізіологічний вплив кольору на 

людину; проводити асоціації між кольором і різними психологічними станами людини, відчуттями, музикою і т. ін.; 

характеризувати і порівнювати особливості використання кольору у різних народів і в різні епохи; 

- володіти: навичками використання кольорів для вирішення конкретних професійних завдань. 
 

Пререквізити та кореквізити: рисунок, живопис, основи композиції, історія мистецтв. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Колір як об’єкт дослідження. Розвиток вчення про колір. Фізичні основи кольору. 

Класифікація кольорів. Основні характеристики кольору. Колірний зір. Фізіологія кольору. Змішування кольорів. 

Сприйняття кольору. Колірна гармонія. Особливості використання кольору у різних народів і в різні епохи. 

Систематизація кольорів. 
 

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год.; лабораторних занять 51 год, самостійної роботи 82 год.; разом 

150 год. 
 

Методи викладання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (лабораторні роботи), наочні 

(демонстрування практичних прийомів робіт, ілюстрування навчального матеріалу, показ слайдів). 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, письмове опитування (тестування), захист лабораторних робіт, 

самоконтроль, перегляд. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: іспит. 
 

Рекомендована література: 

1. Алексеев С.С. Цветоведение. – М: Искусство, 1952. 

2. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немецкого; 2-е издание; Предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001. 

3. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск: Высш. школа, 1984. 
 

Викладач: старший викладач Дмитришина Г.М. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

МПН.03 

Пластична анатомія 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Перший 

Другий 

4,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: застосовувати знання пластично-конструктивних особливостей людини при зображенні фігури людини в 

статиці та русі, замальовувати людину по пам’яті та уяві з врахуванням природніх пропорцій, статево-вікових 

особливостей зовнішності та постави; 

- володіти: спеціальною термінологією елементів будови тіла людини та навичками малювання фігури людини за 

уявою з врахуванням її статево-вікових особливостей. 
 

Пререквізити та кореквізити: рисунок, живопис, історія мистецтв. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття та термінологія. Остеологія. Будова черепа та скелету людини 

.Міологія. Будова і форма м’язів людини. Характеристика м’язів різних частин тіла людини. Пропорції чоловічих, 

жіночих та дитячих фігур. 
 

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год.; лабораторних занять 36 год, самостійної роботи 66 год.; разом 

120 год. 
 

Методи викладання: словесні (бесіда, пояснення з елементами проблемності); практичні, наочні. 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, письмове опитування (тестування), захист лабораторних робіт, 

самоконтроль, перегляд. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендована література: 

1. Пластична анатомія. Альбом рисунків та схем для студентів спеціальності «Дизайн» / М.О. Андрійчук, 

І.М. Баннова, М.І. Мазур. – Хмельницький: ХНУ, 2004. 

2. Баммес Г. Анатомия для художников. – Дрезден, 1998. 

3. Барчаи Ё. Анатомия для художников. – Будапешт: Корвина, 1975. 
 

Викладач: старший викладач Петречко В.Й., старший викладач Трачук В.А. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

МПН.04 

Безпека життєдіяльності 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Четвертий 

Сьомий 

3,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: ідентифікувати потенційні небезпеки; оцінювати та контролювати ризик виникнення небезпечних ситуацій; 

практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки; здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту 

виробничого персоналу та населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха. 

- володіти: сучасними методами ідентифікації небезпеки, оцінки та контролю ризику з метою попередження та 

захисту від наслідків небезпечних та надзвичайних ситуацій. 
 

Пререквізити та кореквізити: психологія, екологічна безпека. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Теорії нещасного випадку. Охорона 

навколишнього середовища. Нітрати у харчових продуктах. Енергетичне забруднення біосфери (електромагнітне, 

радіаційне, теплове випромінювання, шум). Вплив і нормування параметрів мікроклімату. Характеристика і вплив  

іонізуючого забруднення навколишнього середовища. Захист у надзвичайних ситуаціях.  
 

Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год.; 17 год лабораторних робіт; самостійної роботи 56 год.; разом 

90 год. 
 

Методи викладання словесні (лекція, бесіда, пояснення з елементами проблемності); практичні  (лабораторні 

дослідження шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища); наочні (мультимедійні лекції, показ 

фільмів, слайдів) 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт. 

Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю залік. 
 

Рекомендована література 

1. Калда Г.С., Ковтун І.І. Безпека життєдіяльності. – Хмельницький: 2000. 

2. Пістун І.П., Пігуснюк В.Д., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. - Вид.: Світ, 1994. 

3. Губський А.І. Цивільна оборона. - Київ, 1996. 

4. Демиденко Г.П. та ін. Захист об’єктів народного господарства від зброї масового враження. - Київ , 1989. 
 

Викладач: канд. техн. наук, доцент Ковтун І.І 

.



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.01Б147 

Рисунок 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

З першого до четвертого 

З першого до восьмого 

25,5 

денна 
 

Результати навчання 

- уміти: компонувати рисунок на аркуші, встановлювати пропорційні відношення в натуральних формах і відтворювати їх в 

зображеннях за принципом «від загального до деталі», свідомо аналізувати в натурі і відображати в рисунку органічні 

пластичні зв’язки як між окремими об’єктами зображення, так і між їх частинами, виявляти форму предмета з допомогою 

тону та світлотіні, поетапно виконувати роботу, досягаючи цілісності зображення та його композиційної організації, 

користуватись різними матеріалами та техніками, що застосовуються для виконання рисунка; швидко виконувати 

замальовки фігури людини в статиці і динаміці, перспективу житлових і громадських приміщень, предмети інтер’єру і 

промислового дизайну в різних ракурсах, передавати пластичні і естетичні властивості різних матеріалів, стилізовано і 

реалістично відтворювати предмети. 

- володіти: навичками замальовки дизайн-об’єктів, фігур людей різного віку та статі в різних ракурсах, з збереженням 

пропорцій. 
 

Пререквізити та кореквізити: живопис, кольорознавство, пластична анатомія, основи композиції, історія мистецтв. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Академічний рисунок натюрморту з геометричних фігур. Графічний орнаментальний мотив 

в лінійній перспективі. Гіпсова архітектурна деталь симетричної форми (лінійна побудова, умовна світлотінь). Рисунок 

фрагменту інтер’єру за зібраними з натури матеріалами (зарисовки та проекції). Рисунок голови людини з гіпсових зразків 

та з живої натури. Рисунок екорше фігури людини в трьох поворотах. Рисунок оголеної фігури людини з гіпсових моделей 

та з живої натури. Рисунок одягненої фігури людини та багатофігурної постановки. Рисунок з натури складного інтер’єру зі 

скляними стінами, з різними фактурними (глянцевими, матовими) елементами, виглядом з вікна. 
 

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 398 год, самостійної роботи 367 год.; разом 765 год. 
 

Методи викладання словесні (бесіда, пояснення); практичні (проведення лабораторних робіт); 
 

Форми та критерії оцінювання: захист лабораторних робіт, самоконтроль, перегляди. Критерії оцінювання наведені 

у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: іспит (1-7 сем.), залік (8 сем.) 
 

Рекомендована література: 

 Антонов Ф.В., Бесчастнов Н.П., Бурмистров Б.А. Рисунок. Учебное пособие для вузов. М.: Легпромбытиздат, 1988. 

 Секачева А.В., Чуйкина А.М., Пименова Л.Г. Рисунок и живопись. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 

 Андрійчук М.О., Баннова І.М., Мазур М.І. Рисунок. Методичні матеріали з курсу для студентів спеціальності «Дизайн». 

ХНУ, 2005. 

 Hagen K. Fashion illustration for designers/Kathryn Hagen. —2nd ed. - Otis College of Art and Design, 2011. 
 

Викладачі: старший викладач Трачук В.А., асистент Трачук А.В., асистент Олійник Г.І. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.02 

Живопис 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

З першого до четвертого 

З першого до восьмого 

25,0 

Денна 
 

Результати навчання 

- уміти: планувати послідовність виконання як тривалих академічних завдань так і короткочасних етюдів; будувати 

кольорові відношення, на основі кольорових планів та взаємодії кольорів – тобто будувати живописну форму; цілісно 

сприймати натуру і мислити від загального, підпорядковуючи головному другорядне; писати просторове явище, 

пластичну подію; використовувати виразні властивості матеріалів. 

- володіти: навичками виконання академічного живопису предметів побуту, фігури людини, архітектури, пейзажу та 

природних елементів з використанням різних живописних технік. 
 

Пререквізити та кореквізити: рисунок, кольорознавство, пластична анатомія, основи композиції, історія мистецтв. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Умовно-площинне зображення рослин і квітів. Живопис 

натюрморту та його декоративна інтерпретація. Живопис натюрморту з гіпсовою маскою та 

головою. Живопис голови натурщика. Живопис оголеної моделі (поясне зображення та фігура). 

Живопис драперії на манекені. Живопис оголеної моделі в верхньому одязі (фігури). Живопис 

моделі в верхньому одязі в інтер’єрі. Живопис постановки з п’яти одягнених моделей. Живопис 

громадського інтер’єру з фігурою людини. Живопис архітектурних форм в інтер’єрі. 
 

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 398 год, самостійної роботи 352 год.; разом 750 год. 
 

Методи викладання словесні (бесіда, пояснення); практичні (проведення лабораторних робіт по вивченню 

програмної продукції); наочні (показ відео-уроків, слайдів). 
 

Форми та критерії оцінювання: захист лабораторних робіт, самоконтроль, перегляди. Критерії оцінювання наведені 

у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: іспит (1-7 сем.), залік (8 сем.) 
 

Рекомендована література: 

1. Hagen K. Fashion illustration for designers/Kathryn Hagen. —2nd ed. - Otis College of Art and Design, 2011 

2. Беда Г. В. Живопись. Учебник для студентов. – П.: Просвещение, 1986 

3. А. В. Секачѐва, А. М. Чуйкина. Рисунок и Живопись. М.: «Лѐгкая промышленность», 1983 

4. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 

5. Свид С.П. Проців В.І. Художні техніки. К.: Радянська школа, 1977. 

6. Киплик Д. И. Техника живописи III ЛВХТИ, 
 

Викладачі: старший викладач Петречко-Теслюк Н.П., асистент Трачук А.В., асистент Олійник Г.І. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.03 

Основи композиції 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Перший 

Перший, другий 

10,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: самостійно застосовувати в практичній діяльності композиційні закони, принципи, елементи та засоби їх 

зв’язку; виконувати композиційний аналіз творів мистецтв; 

- володіти: термінологією, правилами, методами і принципами композиції. 
 

Пререквізити та кореквізити: рисунок, живопис, кольорознавство, історія мистецтв. 
 

Зміст навчальної дисципліни: основні закони композиції, принципи композиції, композиційні елементи та засоби їх 

зв’язку, композиційна гармонійність творів дизайну. 
 

Запланована навчальна діяльність: лекцій 35 год.; лабораторних занять 105 год, самостійної роботи 160 год.; разом 

300 год. 
 

Методи викладання словесні (бесіда, пояснення з елементами проблемності); практичні (лабораторні роботи з 

застосування законів і принципі композиції, композиційних елементів та засобів їх зв’язку в композиції); наочні (показ 

відео-уроків, слайдів). 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, перегляди, захист лабораторних робіт, самоконтроль. Критерії 

оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: іспит. 
 

Рекомендована література: 

1. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення - Харків: ХДАДМ, 2003 

2. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формоутворення) – Київ: 

Видавництво: Каравела. 

3. Ніколаєва Т.В. Техніка формоутворення костюма. – Київ: Будівельник, 1998 
 

Викладачі: канд. техн. наук, професор Баннова І.М., старший викладач Петречко В.Й. 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.05 

Комп’ютерна дизайн-графіка 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Другий, третій 

З четвертого до шостого 

11,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки для створення елементів графічного дизайну і 

створення графічних проектів. 

- володіти: інтерфейсом та інструментарієм програм обробки растрової графіки Adobe Photoshop, векторної 

графіки Adobe Illustrator, комп’ютерної верстки публікацій різного призначення Adobe InDesign, двох- та трьохмірного 

автоматизованого проектування (креслення) AutoCAD. 
 

Пререквізити та кореквізити: рисунок, живопис, основи композиції, шрифти, кольорознавство, основи 

дизайнерської діяльності. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Растрова графіка. Формати графічних файлів. Призначення та склад програми Adobe 

Photoshop. Панель інструментів. Інструменти виділення областей зображення. Шари. Корекція відтінків та контрастності 

зображення за допомогою рівнів та кривих. Режими накладання шарів. Робота з масками. Канали. Створення текстового 

шару. Ретушування та відновлення зображень. Розфарбовування зображень. Векторна графіка. Основні принципи роботи у 

програмі Adobe Illustrator. Робота з векторними контурами. Градієнтна сітка. Прозорість і маскування. Робота з текстом. 

Викривлення та деформація. Графічні стилі. Тривимірне моделювання. Збірка макету і друк в Adobe Illustrator. Основи 

роботи з графічним редактором AutoCAD. Система координат. Найпростіші об’єкти. Управління зображенням екрану. 

Створення елементарних об’єктів. Створення складних об’єктів. Властивості об’єктів. Розміри. Основи роботи в 

тривимірному просторі. Призначення програми Adobe InDesign. Інструментальні засоби програми. Робота з текстом, 

об’єктом, кольором. Імпортована графіка. Шари. Сторінки і книги. Табуляція та таблиці. Засоби верстки. Оформлення та 

підготовка до друку проектів. 
 

Запланована навчальна діяльність: лабораторних занять 159 год, самостійної роботи 171 год.; разом 330 год. 
 

Методи викладання словесні (бесіда, пояснення); практичні (лабораторні роботи); наочні (відео-уроки, слайди). 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, 

перевірка самостійних робіт. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у 

MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю заліки. 
 

Рекомендована література 

1. Гончарова А. В. Photoshop CS4. Секреты и трюки : учебный курс / А. В. Гончарова, М. Г. Хачирова. – М. : АСТ : 

Астрель, 2010. 

2. Жвалевский А. В. Adobe Illustrator CS в теории и на практике / А. В. Жвалевский, Ю. А. Гурский, Г. Б. 

Корабельникова. – М.: Новое знание, 2004. 

3. Левковец Л. Б. Adobe InDesign CS3. Базовый курс на примерах / Л. Б. Левковец — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 
 

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Петращук С.А, старший викладач Баннов О.Г. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.06 

Навчальна практика 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Перший 

Другий 

4,5 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: виконувати завдання з рисунку та живопису, пристосовуючись до обставин пленеру; знаходити в природі 

потрібний натурний матеріал, що відповідає тематичному змісту завдань; на основі зібраного графічного матеріалу та 

спостережень виконати ескізний проект (макет) дизайнерського виробу; 

- володіти: навичками виконання реалістичного рисунку або етюду пейзажного мотиву та природних елементів з 

використанням різних графічних засобів. 
 

Пререквізити та кореквізити: живопис, рисунок, кольорознавство, основи композиції, історія мистецтв. 
 

Зміст навчальної дисципліни: рисунок та етюди з натури гілок, трав, кори дерев. Рисунок з натури деталей та 

фрагментів архітектурних споруд, краєвиду з деревами та кущами, архітектурного пейзажу вулиці, сучасних та 

історичних споруд. Етюди з натури букета живих квітів в гамі теплих та холодних кольорів. Короткочасні етюди з 

натури сільського пейзажного мотиву з трьома просторовими планами. Етюди з натури міського пейзажу та 

пейзажного мотиву в різні періоди доби. Ескізний проект дизайнерського виробу по одному з напрямків – одяг, 

графіка, меблі, інтер’єр. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 135 год.; разом 135 год. 
 

Методи викладання: словесні (пояснення); практичні (виконання замальовок, ескізного проекту); наочні (приклади 

виконання завдань, слайди). 
 

Форми та критерії оцінювання: захист-перегляд результатів практики. Критерії оцінювання наведені у робочій 

програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендована література: 

1. Беда Г.В. Живопись. - М.: Просвещение, 1986. 

2. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. - Академия художеств, 1961. 

3. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Госиздат литературы по строительству и архитектуре, 1959. 

4. Секачева А.В. Рисунок и живопись. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 
 

Викладачі: асистент Трачук А.В., асистент Олійник Г.І. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.07 

Конструкторська практика (спеціалізація «Дизайн 

одягу») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Другий 

Четвертий 

4,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: аналізувати зовнішню форму одягу і визначати типове членування її деталей; здійснювати вибір вихідних 

даних у відповідності із методикою побудови конструкції одягу; визначати антропометричні розмірні ознаки фігури 

людини; розробляти конструкції плечових виробів легкого асортименту, комірів; 

- володіти: спеціальною термінологією та навичками роботи з креслениками дизайн-об’єктів, знаннями з технології 

виготовлення виробів легкого асортименту. 
 

Пререквізити та кореквізити: основи формоутворення одягу, основи технології одягу, пластична анатомія, рисунок, 

конфекціонування. 
 

Зміст навчальної дисципліни: розробка ескізу моделі, визначення величин розмірних ознак індивідуальної фігури, 

розробка базової і модельної конструкцій плечового виробу легкого асортименту, конфекціонвання пакету 

текстильних матеріалів та фурнітури, вибір способів та режимів технологічної обробки, розкрій виробу, виготовлення 

виробу. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 135 год.; разом 135 год. 
 

Методи викладання: словесні (пояснення); практичні (ескізування, розробка конструкції і лекал, розкрій та 

виготовлення швейного виробу); наочні (реальна демонстрація виконання конструкторських та технологічних 

операцій, журнали моди, довідники). 
 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування, перевірка звіту та щоденника з практики, захист результатів 

практики, самоконтроль. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендована література: 

1. Основи формоутворення дизайн-об’єктів. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.020210 

«Дизайн», спеціалізації «Дизайн одягу» / Л.В. Краснюк, Е.В. Базилюк, С.В. Грипачевська – Хмельницький: ХНУ, 2011. 

2. Борецкая Е.Я., Малюга П.М. Технология изготовления легкой женской и детской одежды: Учебн.пособие. – К.: 

«Выща школа, 1991. 

3. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высш. шк., 1993. 

4. Журнали мод, каталоги. 
 

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Базилюк Е.В. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.07 

Конструкторська практика (спеціалізація «Дизайн 

інтер’єру і меблів») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Другий 

Четвертий 

4,0 

Денна 
 

Результати навчання 

- уміти: виконувати аналіз актуальних тенденцій в художньому рішенні інтер’єру і меблів; розробляти ескізні 

пропозиції проектів інтер’єру; вибирати матеріали з урахуванням їх формоутворюючих властивостей; впровадити 

конструкторську розробку в реальних умовах. 

- володіти: знаннями з організації ремонтно-оздоблювальних робіт, умінням розробляти рекомендації з 

удосконалення художньо-конструктивного вирішення інтер’єрів. 
 

Пререквізити та кореквізити: основи проектування, матеріалознавство, дизайн інтер’єру і меблів, конструювання та 

технологія виробництва меблів, дизайн інтер’єру і меблів. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Ознайомлення та дослідження існуючого стану об’єкту, що підлягає ремонтно-

оздоблювальним роботам. Виконання обмірних робіт приміщень об’єкту. Фотографування об’єкту в загальному вигляді та 

окремих його частин і елементів. Визначення характерних особливостей існуючого та передбачуваного архітектурного 

простору об’єкта і можливостей його реконструкції. Розробка концепції дизайну об’єкту. Визначення стилістики об’єкта та 

формування об’ємно-просторового середовища. Виконання планів і пропозицій з перепланування і реконструкції об’єкту. 

Розробка композиційних, функціональних, ергономічних, тектонічних і колористичних варіантів дизайну об’єкта. Розробка 

варіантів проектних пропозицій. Здійснювання відбору оздоблювальних і конструктивних матеріалів, що повинні відповідати 

функціональним, експлуатаційним, естетичним та економічним вимогам. Складання кошторису на виконання ремонтно-

оздоблювальних робіт. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 135 год.; разом 135 год. 
 

Методи викладання: словесні (пояснення); практичні (виконання дрібних ремонтно-оздоблювальних робіт); наочні 

(реальна демонстрація виконання конструкторських операцій, відео-уроки, слайди). 
 

Форми та критерії оцінювання: самоконтроль, усне опитування, письмовий звіт, перевірка звіту та щоденника з 

практики, захист звіту та результатів проходження конструкторської практики. Критерії оцінювання наведені у 

робочій програмі дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю залік. 
 

Рекомендована література 

1. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення 

(ГОСТ 2.051-2006, IDT). 

2. Кривенко П. В., Пушкарьова К. К. Будівельне матеріалознавство. - К: ТОВ УАВК « Екс Об»,  2004. 

3. Буряк М. П., Рищенко Т. Д. Будівельне матеріалознавство. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. 

4. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. – М.: Архитектура-С. 2005 

5. Захарченко П. В., Долгий Е. М. Сучасні композиційні будівельно- оздоблювальні матеріали . - К:  КНУБА, 2005. 

6.  Каталоги фірм-виробників будівельних матеріалів, відповідні інтернет-джерела. 
 

Викладач: канд. техн. наук, доцент Петращук С.А. 

http://engineer.org.ua/page/gost-dstu
http://engineer.org.ua/page/geometrichni-pobudovi


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.08 

Технологічна практика (спеціалізація «Дизайн 

одягу») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Третій 

Шостий 

4,5 

Денна 
 

Результати навчання: 

- уміти: виконувати аналіз актуальних тенденцій в художньому рішенні одягу плечової групи верхнього 

асортименту (жакети, піджаки, пальто, півпальто, куртки, плащі); виконувати технічне проектування нової 

моделі одягу даного асортименту на індивідуально споживача – розробку модельного креслення та 

комплекту лекал для розкрою і виготовлення виробу; виконувати конфекціонування повного пакету 

текстильних матеріалів та фурнітури для виготовлення розробленої моделі одягу; обирати технологічне 

обладнання, параметри і режими технологічної обробки деталей та вузлів розробленої моделі одягу даного 

асортименту; розкроїти та виготовити спроектований виріб на індивідуального споживача; 

- знати: нормативну проектно-конструкторську документацію на розробку нових моделей одягу 

плечової групи верхнього асортименту; методи, прийоми технічного проектування одягу даного 

асортименту; правила виконання розкрою, волого-теплової внутришньопроцесної та кінцевої обробки одягу 

даного асортименту; особливості повузлової технологічної обробки одягу даного асортименту.  
 

Пререквізити та кореквізити: основи дизайнерської діяльності,  конфекціонування, основи технології одягу, 

основи формоутворення одягу, художнє моделювання одягу, технічне моделювання одягу, макетування 

одягу. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Аналіз актуальних тенденцій та нових текстильних матеріалів в дизайні 

одягу. Розробка художнього вирішення нової моделі одягу плечової групи верхнього асортименту (жакети, 

піджаки, пальто, півпальто, куртки, плащі) для умов індивідуального виготовлення. Конфекціонування 

текстильних матеріалів для розробленої моделі одягу обраного асортименту. Розробка модельного 

креслення на модель одягу обраного асортименту, для  індивідуального споживача. Розробка специфікації 

лекал і деталей крою на модель обраного асортименту та виготовлення комплекту лекал для її розкрою. 

Розкрій та підготовка деталей одягу до подальшої технологічної обробки. Виконання примірки моделі 

одягу, уточнення, внесення коректив і виправлення дефектів посадки (за необхідністю). Виготовлення 

розробленої моделі одягу в умовах індивідуального виробництва. Захист результатів виконання практики. 

 
Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 135 год.; разом 135 год. 

Методи викладання: словесні (пояснення), практичні (розробка, розкрій та виготовлення швейного виробу), наочні 

(реальна демонстрація виконання технологічних операцій, журнали моди, довідники). 

 

Форми та критерії оцінювання: самоконтроль, усне опитування, письмовий звіт, перевірка звіту та щоденника з практики, 

захист звіту та результатів проходження практики. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та у 

MOODLE. 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Рекомендована література: 

1. Янчевская Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Янчевская. – М.: Академия, 

2005. 

2. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: учебное пособие. – М.: Мастерство, 2001. 

3. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навч. посібник. – Хм.: ХНУ, 2002. 

4. Кокеткин П.П. Одежда: технология-техника, процессы-качество: Справочник / П.П. Кокеткин. – М: МГУДТ. 

5. Борецька Є.Я. Виготовлення чоловічого верхнього одягу. Навч. посібник. – К: Вища школа, 1995. 

6. ДСТУ ГОСТ 25294:2005 Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови (ГОСТ 25295-2003, 

IDT). – К.: Держспоживстандарт України, 2006. 

Викладач: канд. техн. наук  Стрижова О.П. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.08 

Технологічна практика (спеціалізація «Дизайн 

інтер’єру і меблів») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Третій 

Шостий 

4,5 

денна 

 

Результати навчання 

- уміти: виконувати аналіз актуальних тенденцій в художньому рішенні інтер’єрів і меблів, розробляти ескізні 

пропозиції проектів інтер’єру, вибирати матеріали з урахуванням їх формоутворюючих властивостей, виконувати 

різноманітні ремонтно-оздоблювальні роботи в реальних умовах; 

- володіти: навичками виконання ремонтно-оздоблювальних робіт, розробки рекомендацій з удосконалення художньо-

конструктивного рішення інтер’єрів. 
 

Пререквізити та кореквізити: матеріалознавство; дизайн інтер’єру і меблів; конструювання і технологія виробництва 

меблів;  
 

Зміст навчальної дисципліни: Ознайомлення та дослідження існуючого стану об’єкту, що підлягає ремонтно-

оздоблювальним роботам. Виконання обмірних робіт приміщення. Фотографування об’єкту в загальному вигляді та 

окремих його частин і елементів. Визначення характерних особливостей існуючого та передбачуваного архітектурного 

простору об’єкту і можливостей його реконструкції. Розробка концепції дизайну об’єкта. Визначення стилістики 

об’єкта та формування об’ємно-просторового середовища. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 135 год.; разом 135 год. 
 

Методи викладання: словесні (пояснення), практичні (виконання ремонтно-оздоблювальних робіт), наочні 

(реальна демонстрація виконання технологічних операцій, довідники, відео-уроки, слайди). 
 

Форми та критерії оцінювання: самоконтроль, усне опитування, письмовий звіт, перевірка звіту та щоденника з 

практики, захист звіту та результатів проходження практики. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі 

дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендована література: 

1. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення 

(ГОСТ 2.051-2006, IDT). 

2. Кривенко П.В. Пушкарьова К.К., Будівельне матеріалознавство. – К.: ТОВ УАВК «Екс Об», 2004. 

3. БурякМ.П., Рищенко Т.Д. Будівельне матеріалознавство. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. 

 

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Олійник Г.С. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.09 

Виробнича практика (спеціалізація «Графічний 

дизайн та реклама») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Четвертий 

Восьмий 

3,0 

Денна 

 

Результати навчання 

- уміти: виконувати дизайн-проект в умовах конкретного підприємства; 

- володіти: методами дизайн-проектування в умовах конкретного підприємства. 
 

Пререквізити та кореквізити: проектування, комп’ютерна дизайн-графіка, дизайн пакування, верстка поліграфічної 

продукції, графічний дизайн в середовищі, типографіка. 
 

Зміст навчальної дисципліни: знайомство з підприємством, його історією розвитку, структурою, обладнанням, 

тематикою дизайн-проектів, тощо. Знайомство з роботою дизайнерів на підприємстві та вимогами до розробки дизайн-

проектів. Розробка концепції дизайн-проекту та ескізів за заданою тематикою. Аналіз проектних рішень. Вирішення 

обраних ескізів у кольорі. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 90 год.; разом 90 год. 
 

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (проекти), наочні (демонстрування 

практичних прийомів, зразки виконаних проектів). 
 

Форми та критерії оцінювання: самоконтроль, усне опитування, письмовий звіт, перевірка звіту та щоденника з 

практики, захист звіту та результатів проходження практики. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі 

дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендована література: 

1. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник / В.Я. Даниленко. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 

2. Курушин В.Д. Дизайн и реклама / В.Д. Курушин. – М.: ДМК Пресс, 2006. 

3. Хембри, Райн. Самый полный справочник. Графический дизайн/ Райн Хембри; пер. с англ. А. В. Банкрашкова. – 

М.: ACT: Астрель, 2008. 

4. Пронин С. Книга вторая «Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе» [Електронний ресурс] / С. Пронин. – Режим 

доступу: www.prodesign.ru 

 

Викладач: старший викладач Дмитришина Г.М. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.09 

Виробнича практика (спеціалізація 

«Дизайн одягу») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Четвертий 

Восьмий 

3,0 

Денна 
 

Результати навчання: 

- уміти: виконувати аналіз діючого асортименту одягу на підприємстві; виконувати аналіз актуальних тенденцій в 

художньому рішенні одягу та текстильних матеріалах для нього; виконувати художнє проектування нових моделей одягу із 

заданими показниками естетичних та утилітарних властивостей для виробництва його на підприємстві-базі практики; 

виконувати (за потребою) конфекціонування текстильних матеріалів для моделей одягу, розроблених за замовленням 

підприємства-бази практики; розробляти рекомендації з удосконалення художньо-конструктивного вирішення моделей одягу 

для виготовлення на підприємстві-базі практики; виконувати професійні функції дизайнера в умовах роботи на швейному 

підприємстві з промислового виготовлення одягу. 

- знати: основні професійні функції дизайнера в умовах промислового виробництва одягу; основну нормативну проектну 

документацію на розробку нових моделей одягу; методи, прийоми художнього проектування одягу в різних художніх 

системах; особливості технологічної обробки одягу різного асортименту і призначення. 
 

Пререквізити та кореквізити: основи композиції, кольорознавство, історія одягу, конфекціонування, основи технології 

одягу, художнє моделювання одягу, технічне моделювання одягу, основи гармонізації одягу, реалізація проекту в матеріалі. 
 

Зміст навчальної дисципліни: Знайомство з підприємством-базою практики та функціями дизайнера на підприємстві. Аналіз 

особливостей процесу художнього проектування одягу на підприємстві. Аналіз актуальних тенденцій та нових текстильних 

матеріалів в дизайні одягу. Розробка художньо-конструктивного вирішення нових моделей одягу в умовах асортиментної 

лінійки виробів підприємства. Конфекціонування текстильних матеріалів для розроблених нових моделей одягу. Розробка 

рекомендацій з удосконалення художнього вирішення моделей одягу для виготовлення на підприємстві. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 90 год.; разом 90 год. 
 

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (проекти), наочні (демонстрування 

практичних прийомів, зразки виконаних проектів). 
 

Форми та критерії оцінювання: самоконтроль, усне опитування, письмовий звіт, перевірка звіту та щоденника з 

практики, захист звіту та результатів проходження практики. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі 

дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендовані джерела інформації: 

1. ДСТУ ГОСТ 25294:2005 Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови (ГОСТ 25295-2003, 

IDT). – К.: Держспоживстандарт України, 2006. 

2. ГОСТ 25294-91. Одежда верхняя плательно-костюмного-асортимента. Общие технические условия. – М.: Изд-во 

стандартов, 1991. 

3. ГОСТ 25295-91 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия. – М.: Изд-во 

стандартов, 1991. 

4. ДСТУ ГОСТ 25295:2005 Одяг верхній платяно-блузкового асортименту. Загальні технічні умови (ГОСТ 25294-2003, IDT). – 

К.: Держспоживстандарт України, 2006. 
 

Викладач: канд. техн. наук, професор Баннова І.М.  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Код дисципліни 

Назва дисципліни 

 

Тип дисципліни 

Цикл 

Мова викладання 

Рік навчання 

Семестр 

Кредити ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

ПП.09 

Виробнича практика (спеціалізація «Дизайн 

інтер’єру і меблів») 

Обов’язкова 

Перший (бакалаврський) 

Українська 

Четвертий 

Восьмий 

3,0 

денна 
 

Результати навчання: 

- уміти: виконувати дизайн-проект в умовах конкретного підприємства; 

- володіти: методами дизайн-проектування в умовах конкретного підприємства. 
 

Пререквізити та кореквізити: основи проектування, дизайн інтер’єру і меблів, основи конструювання меблів, 

комп'ютерне проектування інтер'єру і меблів. 
 

Зміст навчальної дисципліни: знайомство з підприємством, його історією розвитку, структурою, обладнанням, 

тематикою дизайн-проектів, тощо. Знайомство з роботою дизайнерів на підприємстві та вимогами до розробки дизайн-

проектів. Розробка концепції дизайн-проекту та ескізів за заданою тематикою. Аналіз проектних рішень. Вирішення 

обраних ескізів у кольорі. 
 

Запланована навчальна діяльність: самостійної роботи 90 год.; разом 90 год. 
 

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (проекти), наочні (демонстрування 

практичних прийомів, зразки виконаних проектів). 
 

Форми та критерії оцінювання: самоконтроль, усне опитування, письмовий звіт, перевірка звіту та щоденника з 

практики, захист звіту та результатів проходження практики. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі 

дисципліни та у MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік. 
 

Рекомендована література: 

1. Ранеев В.Р. Интерьер: Учеб. пособие для архит. спец. вузов / В.Р. Ранеев – М.: Высш. школа, 1987. 

2. Чин Франсик Д.К. Дизайн интерьера / Фрэнсис Д.К. Чин, Корки Бинжелли. – Харьков: Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга", 2007. 

3. Барташевич А.А. Конструирование мебели: Учебник / А.А. Барташевич, С.П. Трофимов – Минск: Современная 

школа, 2006. 

4. Коваленко Ю.Н. Краткий справочник архитектора / Ю.Н. Коваленко В.П. Шевченко И.Д. Михайленко. К.: 

«Будівельник» 1975. 

 

Викладачі: старший викладач Дмитришина Г.М. 

 



Таблиця 1 - Компетентністні складові та результати навчання 

за освітньо-професійною програмою навчально-практичної  підготовки бакалаврів 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 022 «Дизайн» 

 

Результати навчання 

Складові компетентностей 

Проектна Дослідницька Інкультураційна 
Контрольно-

організаційна 

1 + + + + 

2 +  +  

3 +    

4 +    

5 + +   

6 + +   

7 + +   

8 +    

9 + +   

10 +    

11 +   + 

12 +  +  

13 + +   

14 + +   

15 + +   

16 + +   

17 + +   

18 + + + + 

19 + +   

20   +  

21 +  +  

22   + + 

23 +  +  

24     

25    + 

26    + 

27 +   + 

 

 



Таблиця 2 - Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) та результатами навчання (компетентностями) 

за освітньо-професійною програмою навчально-практичної  підготовки бакалаврів 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 022 «Дизайн» 
 

дисц 

рез О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 

1 + + + + + + + + + + + + + + 

2   + + + +  +       

3 +  + + + +  + + + +  +  

4 +  + +  +  +  + +  +  

5 +  + +  +  +  + +  +  

6 + + + +  +  + + + +  +  

7       +    + + + + 

8  +    +   + + +  +  

9 +     +       + + 

10 + +    + +  + + + + +  

11          + +  + + 

12 +  + +  +  + +      

13 +  + + + +  +       

14 +     + +   + +  + + 

15 + +     +   + + + + + 

16 + +   + +    + +  + + 

17 + +    + +    +  + + 

18 +    + +    + +  +  

19 +  + + + +  + +  +  +  

20     +          

21 +  + + +   +       

22 +  + + +   +       

23 + + + + + +  +     +  

24          + +  +  

25          + + + +  

26 + + + + + +  +  + +  + + 

 


