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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Технічний дизайн» складена відповідно 

до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (трудове навчання, 

технології та креслення). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи дизайну товарів та виробів матеріального виробництва. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Технічний дизайн» 

пов’язана з такими навчальними дисциплінами підготовки магістра, як 

«Загальнотехнічні дисципліни у вищій школі», «Теорія і методика навчання 

технологій», «Інтелектуальна власність» та іншими. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Технічний дизайн в історичному та теоретичному розвитку 

2. Методи та засоби технічного дизайну 

3. Технічний дизайн у зв’язку з ергономікою та економікою 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технічний дизайн» є 

формування у здобувачів вищої освіти цілісного розуміння про творчу 

діяльність, спрямовану на визначення формальних якостей промислових 

виробів на основі структурних та функціональних взаємозв’язків, які 

перетворюють виріб на єдине ціле як з погляду споживача, так і з погляду 

виробника. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технічний дизайн» є: 

засвоєння здобувачами вищої освіти методики аналізу об’єктів творчої роботи 

дизайнера; розуміння основних категорій дизайн-проектування та вміння 

користуватись основними елементами дизайну: формою, кольором та 

фактурою; вміння розробляти дизайн-проект на основі розуміння сутності його 

стадій та послідовності роботи. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- готовність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- здатність володіти способами використання прийомів, методів та 

засобів навчання для більш повного засвоєння дисципліни. 

спеціальні: 

- готовність до цілісного розуміння творчої діяльність, спрямованої 

на визначення формальних якостей промислових виробів на основі структурних 

та функціональних взаємозв’язків, які перетворюють виріб на єдине ціле як з 

погляду споживача, так і з погляду виробника; 



- здатність до засвоєння методики аналізу об’єктів творчої роботи 

дизайнера; розуміння основних категорій дизайн-проектування та вміння 

користуватись основними елементами дизайну: формою, кольором та 

фактурою; вміння розробляти дизайн-проект на основі розуміння сутності його 

стадій та послідовності роботи; 

- готовність аналізувати та формулювати завдання на дизайн-

проектування, здійснювати передпроектні дослідження, створювати фор-ескізи 

та дизайн-концепції, здійснювати ескізне проектування, розробляти художньо-

конструкторський проект, виконувати робочий проект. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальноїдисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Технічний дизайн в історичному та теоретичному розвитку. Поняття 

«дизайн», його основні та альтернативні визначення. Історія виникнення та 

розвитку поняття «дизайн». Теорії виникнення дизайну. Види дизайнерської 

діяльності. Теоретичні концепції дизайну. Специфіка проектно-художньої 

діяльності дизайнера. 

 

Змістовий модуль 2 

Методи та засоби технічного дизайну. Теорія дизайн-проектування. 

Особливості конструювання об’єктів дизайну. Теорія композиції. Теорія 

кольору. Сучасні матеріали в дизайні. Сучасні технології в дизайні. 

 

Змістовий модуль 3 

Технічний дизайн у зв’язку з ергономікою та економікою. Людський 

фактор в технічному дизайні. Поняття «ергономічні вимоги», «ергономічні 

властивості», «ергодизайн». Фактори, що визначають ергономічні вимоги: 

соціально-психологічні, антропометричні, психологічні, психофізіологічні, 

фізіологічні,гігієнічні. Антропометрія. Аантропометричні вимоги до виробу. 

Ергономічна оцінка промислових виробів. Методи ергономічних досліджень. 

Технічний дизайн у зв’язку з маркетингом та економікою. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

__________________________залік_________________________ 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Моніторинг навчальних досягнень здійснюється з метою визначення 

рівня сформованості соціально-особистісних, загальнонаукових та 

інструментальних компетенцій з технічного дизайну. Для визначення рівня 

сформованості компетенцій використовуються такі форми контролю: 

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 «Технічнічий дизайн», вмінь 

самостійного їх застосування на практиці та активної творчої діяльності; 

- тестів (поточних, тематичних, модульних); 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 


