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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 1 

Галузь знань: 

 

19 «Архітектура та  

будівництво»  

 

Нормативна 

 

 

Розділів  –  1 

 
Спеціальність: 192 

«Будівництво та  

цивільна інженерія» 

Рік підготовки 

Загальна кількість годин –34   
2-й  4й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –2 

 

Освітньо-

професійний 

ступень:фаховий 

молодший бакалавр 

 

34год.    

Практичні  

   

Семінарські  

      

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

    

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

семестровий 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Метою вивчення дисципліни «Інтер’єр і дизайн» є формування у студентів 

професійних компетентностей шляхом засвоєння  інтегрованих  знань про напрямки 

дизайну, методиці та технології дизайну. 

 Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи насамперед 

визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а формування у 

студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності 

через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих 

намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань. 

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  формування 

ключових компетентностей , необхідних кожній сучасній людині: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентність у галузі природничих наук,техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 
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3 Програма навчальної дисципліни «Інтер’єр і дизайн» 

 

ЗМІСТ КУРСУ 

 

Очікувані результати навчання 

 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. Історія зародження та розвитку предметної  творчості 

( 4 години ) 

 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

- розуміє поняття зародження та 

розвітку предметної творчості;  

- приводит  приклади звязку з іншими 

учбовими дисциплинами;  

- пояснює основні аспекти формування 

гармонійного предметного середовища, 

- має уявлення про основні напрями 

сучасного дизайну; 

- наводить приклади закономірності 

зародження та розвітку предметної 

творчості. 

 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

- розпізнає  історічну закономірність 

зародження та розвітку предметної 

творчості; 

- характерезує основні аспекти 

формування гармонійного предметного 

середовиша; 

- розпізнає основні напрями сучасного 

дизайну. 

 

Ціннісний компонент 

Студент: 

- оцінює вплив проникнення дизайну в 

сучасне життя; 

- розуміє роль технічної естетики та 

художнього проектування дизайну; 

- усвідомлює , що дизайн - це творча 

діяльність та нова професія. 

 

 

     Загальна характеристика предмету.  

 

 

     Роль в системе отриманих знань, 

зв’язок з іншими учбовими 

дисциплинами. 

 

 

 

     Історична закономірність зародження 

та розвітку предметної творчості. 

 

 

 

 

     Дизайн як нова творча діяльність та 

нова професія.  

 

 

     Основні аспекти формування 

гармонійного предметного середовища. 

 

 

 

     

 

 

 

      Проникнення дизайну в сучасне 

життя.  

 

 Дизайн – освіта в Україні та основні 

напрями сучасного дизайну. 
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Очікувані результати навчання 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Тема 2 Характеристика вимог до дизайну та інтер’єру 

( 4 години ) 

 

Знаннєвий компонент 

 

Студент: 

- має уявлення про загальні вимоги до 

дизайну;  

- знає базові вимоги до інтер’єрного 

середовища; 

- наводить приклади створення 

дизайнерського витвору. 

 

Діяльнісний компонент 

 

Студент: 

- розрізняє основні вимоги при 

створенні дизайнерського витвору; 

- пояснює відмінності вимог до 

інтер’єрного середовища; 

- розпізнає чинники, що впливають на 

економічність промислових виробів. 

 

Ціннісний компонент 

Студент: 

- обгрунтовує групи основних вимог 

при створенні дизайнерського витвору; 

-розуміє роль інтер’єрного середовища ; 

- усвідомлює основні вимоги дизайну до 

об’єкту проектування. 

 

 

 

       

 

      Загальна характеристика вимог до 

дизайну.   

 

 

       Визначення групп основних вимог 

при створенні дизайнерського витвору. 

       

 

          

 

       Визначення основних вимог 

дизайну до об’єкту  проектування.       

 

 

         Основні чинники формоутворення 

промислових виробів.  

 

 

          

 

      Чинники, що впливають на 

економічність промислових виробів.  

       

 

       Вимоги до інтер’єрного 

середовища. 
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Очікувані результати навчання 

 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 3.Значення композиції в дизайні 

( 4 години ) 

 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

- має уявлення про композиційний 

з’вязок між окремими елементами при 

проектуванні дизайнерського витвору; 

- розуміє поняття пропорційності  та 

масштабності в дизайні; 

- наводить приклади особливості 

композиції та єдності форми та змісту в 

дизайнерський творчості.  

 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

- розрізняє умови досягнення 

композиційної єдності; 

- порівнює ансамблеві рішення 

розташування предметів у 

навколишньому середовищі; 

- уміє визначати пропорційність та 

маштабності у дизайні.  

 

Ціннісний компонент 

Студент: 

- висловлює  судження щодо досягнення 

гармонії завдяки узгодженості та 

співрозмірності  між окремими 

елементами; 

- усвідомлює особливості композиції, 

умови досягнення композиційної 

єдності; 

- розуміє роль  технології застосування 

тектоніки в дизайні. 

 

 

 

 

 

     

 

 

       Закономірність та засоби  

композиції в дизайні.  

 

 

      Вирішення основних завдань 

дизайну: утилітарних, функціональних, 

конструктивно-технологічних, 

економічних та естетичних. 

        

 

      Особливості композиції.  

 

 

        Єдність форми та змісту – як 

найважливійший закон в дизайнерський 

творчості. 

        

 

     Цілісність та композиційна едність у 

дизайні, композиційний зв’язок між 

окремими елементами при проектуванні 

дизайнерського витвору. 

      

 

        Пропорційність у дизайні.  

 

 

         Особливості масштабності у 

дізайні.  

 

        Технологія застосування тектоніки 

в дизайні. 
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Очікувані результати навчання 

 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 4. Колір в дизайні та інтер’єрі. 

( 2 години ) 

Знаннєвий компонент 

 

Студент: 

 

-  знає базові поняття колірного кола; 

- має уявлення про залежність 

кольорового рішення предмету від 

психофізичних факторів; 

- наводить приклади щодо  впливу 

довкілля на кольорове  рішення 

предмету. 

 

 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

 

- уміє визначати взаємозв’язок дизайну 

та довкілля; 

- порівнює вплив довкілля на кольорове 

рішення предмету; 

- розрізняє віди коліру в дизайні та 

интер’єрі. 

 

 

Ціннісний компонент 

Студент: 

- оцінює вплив  кольорового рішення в 

дизайні; 

- розуміє роль впливу довкілля на 

кольорове рішення предмету; 

- виробляє власні ставлення до коліру в 

дизайні та інтер’єрі 

 

 

 

Взаємозв’язок  дизайну та довкілля.  

 

 

 

     Кольорове рішення в дизайні.  

 

 

       Залежність кольорового рішення 

предмету від ролі, місця і значення, 

розмірів навколишнього простору та 

психофізичних факторів. 

      

 

 

       Вплив довкілля на кольорове 

рішення предмету.  

 

 

 

       Колірне коло.         
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Очікувані результати навчання 

 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 5. Види і значення проектування. 

(   2 години) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

 

- має уялення про створення 

дизайнерського проекту; 

- наводить приклади дизайнерського  

задуму; 

- пояснює кольорове рішення в 

дизайнерський пропозиції. 

 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

 

- розпізнає різні стадії створення  

дизайнерських проектів; 

- порівнює макетування та графічне 

зображення дизайнерського витвору; 

- дотримується особливостей 

навчального проектування. 

 

Ціннісний компонент 

Студент: 

- оцінює кольорове рішення в 

дизайнерський пропозиції; 

- розуміє роль при складанні варіантів  

та пропозиций на стадії проектного 

пошуку; 

- оцінює вплив особливостей 

навчального проектування. 

 

 

       

       Методика створення 

дизайнерського проекту.  

 

       Засоби для вираження 

дизайнерського задуму.  

 

 

        Підготовча стадія дизайнерського 

проекту. 

        

 

       Складання варіантів та пропозицій 

на стадії проектного пошуку.  

 

 

       Кольорове рішення в дизайнерській 

пропозиції.   

 

 

          Особливості навчального 

проектування. 
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Очікувані результати навчання 

 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 6. Інтнр’єр житла. 

(   18 години) 

 

Знаннєвий компонент 

 

Студент: 

 

- має уявлення про форми організації 

простору; 

- знає базові поняття зонування 

простору гостинної, кухні, дитячої 

кімнати; 

- оцінює різноманітні елементи житла.  

 

 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

 

- дотримується правил організації 

простору, зонування простору; 

- пояснює відмінності при зонуванні 

простору  гостинної, спальні, кухні; 

- знаходить правільне використання 

кольорового ритму для гостинної, кухні, 

дитячої кімнати. 

 

Ціннісний компонент 

Студент: 

- висловлює судження про проектування 

інтерєрів та вибору елементів для 

житла; 

- виробляє власні ставлення  до форм 

організації простору;  

- розуміє роль меблів в інтер’єрі та 

вплив кольорів при побутові інтер’єрів. 

 

 

 

 

      Житло, елементи житла.  Форми 

організації простору.  

      

     Гостинна – приміщення для всієї 

сім’ї, зонування простору гостиної. 

    

 

      Сходи, як трьохмірна конструкція.  

 

 

      Типи конструкцій, які закривають 

прорізі. Вмонтовані меблі. 

      

 

     Кухня. Функція кухні. Внутрішнє 

убранство кухні. 

      

 

        Дитяча кімната. Дитяча - як 

багатофункціональне приміщення.  

 

 

       

       Використання кольорового ритму  в 

дитячій кімнате. 

        

 

       Спальня – як місце для відпочинку.  

 

 

       Використання кольорів при 

побудові іптер’єру спальні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Тема 1 Історія зародження та розвітку предметної творчості 

 

 

 1 Вступ. Передумови зародження предметної 

творчості 

2 2     

 2 Дизайн як нова професія. Основні аспекти  

і мета 

2 2     

 4 4     

 

                         Тема 2 Характеристика вимог до дизайну та інтер’єру 

 

3 Загальна характеристика вимог до дизайну 2 2     

4 Вимоги до інтер’єрного середовища  2 2     

 4 4     

 

Тема 3 Значення композиції в дизайні  

 

5 Засоби композиції в дизайні 2 2     

6 Пропорційність у дизайні 2 2     

 4 4     

 

Тема 4   Колір в дизайні та інтер’єрі 

 

7 Кольорове рішення в дизайні, кольорове 

рішення в інтер’єрі 

2 2     

 2 2     

 

   Тема 5 Види і значення проектування 

 

8 Види  дизайнерського проекту 2 2     

 2 2     
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Тема  6   Інтер’єр    житла 

 

9 Житло. Елементи житла 2 2     

10 Форма організації простору 2 2     

11 Гостинна – приміщення для всієї сім’ї, 

зонування простору 

2 2     

12 Типи конструкцій, які закривають прорізі. 

Типи внутрішніх сходів 

2 2     

13 Кухня. Внутрішнє убранство кухні 2 2     

14 Дитяча, як багатофункціональне 

приміщення. Використання кольорового 

ритму 

2 2     

15 Спальня, як місце для відпочинку. 

Використання кольорів при побудові 

інтер’єру 

2 2     

16 Житло молодої пари. Вимоги до 

комфортності 

2 2     

17 Типи текстилю. Застосування текстилю в 

дизайні житла 

2 2     

 18 18     

Разом : 34 34     
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    5Теми семінарських занять  

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

          6. Теми практичних занять 

  

 Навчальним планом не передбачено 

 

          7. Теми лабораторних занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

  8. Самостійна робота 

 

Навчальним планом не передбачено 

 

   9. Індивідуальні завдання 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

 10. Результати навчання 

 

У результаті вивчення  студенти мають набути таких предметних 

компетентностей: 

інтегральні компетентності – здатність вирішувати типові спеціалізовані 

задачі та виконувати практичні завдання в галузі будівництва та цивільної інженерії, 

використовуючи основні теорії та методи фундаментальних та прикладних наук, що 

можуть характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 

ситуаціях. 

 - загальні компетентності – здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу нових ідей при діях у нестандартних ситуаціях; здатність планувати свою 

діяльнісь працюючи автономно; знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності; навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; здатність самостійно оволодівати знаннями; навички виконувати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел; 

здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії; 
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здатність спілкуватися державною мовою з представниками інших професійних 

групп різного рівня для донесенння до фахівців і нефахівців інформації та власного 

досвіду в галузі професійної діяльності; здатність працювати забезпечуючи безпеку 

діяльності та якість виконання робіт;  визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обовязків; прагнення до збереження навколишнього 

середовища; здатність складати тексти, роботи презентації та повідомлення для 

аудиторії та широкого загалу державною та (або)  інозеиними мовами. 

- спеціальні (фахові, предметні) – здатність до розуміння основних 

теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-

економічних наук; здатність до критичного осмислення і застосування основних 

теорій, методів та принципів  природничих наук; здатність створювати та 

використовувати технічну документацію; знання технології виготовлення, технічних 

характеристик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно 

використовувати їх при проєктуванні та зведенні будівельних обєктів; здатність до 

розробки обємно-планувальних рішень будівель та їх використання для подальшого 

проєктування; здатність оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні 

та екологічні особливості теорії будівництва при проєктуванні та зведенні 

будівельних обєктів; знання сучасних вимог нормативної документації в галузі 

будівництва; володіння технологічними процесами при зведенні, опорядженні та 

експлуатації будівель і споруд та монтажу інженерних систем і мереж; розуміння 

вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, 

будівель, споруд та інженерних мереж. 
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11 Критерії оцінювання рівня володіння студентами теоретичними 

знаннями (2 курс) 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

  

I. 

Початковий 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання характерних вимог до дизайну з 

допомогою викладача, відповідає на запитання, що 

потребують відповіді «так» чи «ні» 

2 Студент описує вимог до інтер'єрного середовища на 

основі свого попереднього досвіду, з допомогою 

викладача відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді 

3 Студент з допомогою викладача зв'язно описує 

методики створення дизайнерського проекту без 

пояснень відповідних причин, називає варіанти 

проектного пошуку, розрізняє  кольорове рішення в 

дизайнерський пропозиції 

  

II. Середній 

4 Студент з допомогою викладача описує засоби для 

вираження дизайнерського задуму, без пояснень 

наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях 

викладача тощо 

5 Студент описує особливості навчального 

проектування, відтворює значну частину навчального 

матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих величин  

6 Студент може зі сторонньою допомогою 

пояснювати складання варіантів та пропозицій на стадії 

проектного пошуку, виправляти допущені неточності 

(власні, інших студентів), виявляє елементарні знання 

основних положень  

  

III. 

Достатній 

7 Студент може пояснювати методику створення 

дизайнерських проектів, виявляє знання і розуміння 

основних положень (законів, понять,  теорій). Оперує 

поняттями і термінами 

8 Студент уміє пояснювати базові поняття зонування 

простору, аналізувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх, зі сторонньою допомогою 

(викладача, одногрупників тощо) робити висновки 

Спостерігає і описує різні впливи проникнення дизайну 

в сучасне життя. 
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9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим 

матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить 

приклади його практичного застосування та аргументи 

на підтвердження власних думок 

  

IV. Високий 

10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє 

опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові 

факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх 

відповідно до поставленої мети  

11 Студент на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює 

різноманітні явища, факти, теорії, закони, 

використовує здобуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях, поглиблює набуті знання . 

Розуміє важливість і роль дизайну інтер’єра  у 

будівництві та інших галузях. 

12 Студент має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття  рішень, уміє аналізувати закони,   робить 

відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й 

аналізувати додаткову інформацію Усвідомлює 

значимість законів,  розрахунків, як необхідну умову 

для поставлення і вирішення багатьох інженерних 

задач, які повсякденно зустрічаються у практичній 

діяльності. 
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         12. Засоби оцінювання: 

 

          Види оцінювання: 

- діагностичний контроль; 

- поточний контроль; 

- повторний контроль; 

- тематичний контроль; 

- підсумковий контроль. 

 

        Форми контролю: 

- письмове опитування; 

- усне опитування на заняттях; 

- тестовий контроль знань з різних тем; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- виконання практичних робіт; 

- написання  контрольних робіт. 

 

          

 13. Методичне забезпечення: 

 

Навчально - методичний комплекс (НМК) з предмету «Теоретична механіка»: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект тестових завдань для контрольної роботи. 

4. Завдання для практичних робіт 

5. Питання для самоконтролю. 

 

         14. Рекомендовані джерела інформації: 

 

         Основна: 

 

1. Шумега С.С Дизайн Навчальний посібник К.2004 

2. Френсис Д.К Дизайн інтер’єра Х.2007 

  

          Допоміжна: 

 

1. Михайленко В.Е  Основи композиції  Навчальний посібник К.2004 

2. Гасанова Н.С. Дизайн інтер’єра. Текстиль К.2007  

3. Інформаційні ресурси 
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