
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

 

 

Кафедра __Технологій виробів легкої промисловості та дизайну__ 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

____________ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІЙ ПРАКТИКУМ____________ 

(назва навчальної дисципліни) 
 

підготовки здобувачів ступеня вищої  

освіти_______магістр______________ 

(назва рівнявищої освіти) 
спеціальності _____014 Середня освіта____________  

(трудове навчання, технології та креслення)  

(шифр і назва спеціальності) 
спеціалізації_Інформатика, Основи домашнього господарювання, Технічна 

творчість 

(назва спеціалізації) 
за профілем _художнє проектування (дизайн)_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ –2016 р.  



РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО КАФЕДРОЮ технологій виробів легкої 

промисловості та дизайну, технологічного факультету, ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

 

 

 

УКЛАДАЧІ  ПРОГРАМИ:  

доцент кафедри технологій виробів легкої промисловості та дизайну, кандидат 

педагогічних наук РУКАСОВА Світлана Олександрівна 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

доктор  педагогічних наук, професор СТЕШЕНКО Володимир Васильович 

кандидат педагогічних наук, доцент ЛИХОЛАТ Олена Віталіївна 

 

 

 

Рекомендовано до впровадження 

науково-методичною радою  

Державного вищого навчального закладу  

«Донбаський державний педагогічний університет»  

“_17_” _лютого_ 2016_ р.  

протокол №_2_ 

 

 

 

Перший проректор  _____________ О. Г. Набока 



ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Проектно-художній практикум» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 014 Середня освіта 

(трудове навчання, технології та креслення), за профілем підготовки «Художнє 

проектування (дизайн)». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є художнє проектування. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Проектно-художній 

практикум» пов’язана з такими навчальними дисциплінами підготовки магістра, 

як «Основи історії та теорії дизайну з елементами художнього проектування», 

«Основи малюнку, композиції та кольорознавства» та іншими. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Закономірності та засоби композиції. 

2. Методи художнього проектування. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Проектно-художній 

практикум» є знайомство з процесом художнього проектування. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектно-художній 

практикум» є: надання здобувачам ступеня вищої освіти магістр фахових 

компетенцій з закономірностей та засобів композиції, методів художнього 

конструювання. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути  

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання 

для більш повного засвоєння дисципліни; 

- готовність засвоювати та здатність використовувати основні 

поняття, терміни та визначення навчального курсу; 

- здатність проявляти творчий підхід у пошуку аналогів роботи, 

образності виконуваного виробу; 

спеціальні: 

- готовність до оволодіння практичними навичками виготовлення 

дизайн-виробів; 

- здатність визначати методи пошуку форм та кольору, композиції 

дизайн-виробу та виконувати виріб в матеріалі. 



- готовність використовувати основні принципи моделювання,  

основи кольорознавства у власній роботі; 

- здатність використовувати біоніку у власній роботі та розуміти її 

значення у художньому конструюванні, просліджувати аналогію основних 

категорій композиції у природі та техніці; 

- готовність наслідувати методику роботи над художньо-

конструкторським проектом, використовувати принципи моделювання, 

розробляти художньо-конструкторський проект; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин / 8 кредитів 

ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальноїдисципліни 
 

Змістовий модуль 1 

Закономірності та засоби композиції. Основні види композиції та її 

категорії (ритм, рівновага, динамічність, статичність, форма, симетрія та 

асиметрія, масштаб та масштабність, пропорції, тектоніка, контраст, нюанс). 

Основи кольорознавства, Зображувальні засоби передачі фактури матеріалів. 

 

Змістовий модуль 2 

Методи художнього проектування. Методика роботи над художньо-

конструкторським проектом, Об’ємне проектування (виконання моделей з 

пластиліну, глини, гіпсу, картону, пінопласту, дерева), Використання біоформ у 

художньому конструюванні. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 
__________________________залік_________________________ 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 
Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

- письмовій формі у вигляді самостійних робіт над контрольними 

питаннями, які передбачають поглиблене вивчення основних тем навчального 

курсу; 

- усній формі у вигляді порівняльного аналізу ідей, позицій, 

концепцій, які пропонується різними авторами в різних джерелах інформації; 

- у вигляді творчих завдань, які визначають ступінь сформованості 

системи компетенцій з навчальної дисципліни, вмінь самостійного їх 

застосування на практиці та активної творчої діяльності; 

- тестів (поточних, тематичних, модульних); 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 


