




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про основні форми сучасних 

художньо-естетичних і соціокультурних практик та нові мистецько-культурні явища, що 

дозволить студентам вільно орієнтуватися та застосовувати актуальні методи дослідження 

реальних процесів у сфері дизайну, мистецтва та візуальних комунікацій. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 

культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  

3. Володіти елементарними навичками використання набутих знань та вмінь у науково-

дослідній, навчальній, культурно-організаційній та культурно-просвітницькій роботі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: В курсі «Історія та теорія дизайну / History and 

Theory of Design» викладаються основи історії та теорії дизайну як обов’язкової  

культурологічної дисципліни. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами 

сучасних художньо-естетичних і соціокультурних практик та нових явищ у сферах дизайну 

та креативних індустрій в цілому. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 

методології, основні напрямки та проблематика сучасних досліджень у сфері креативних 

індустрій та візуальних комунікацій. Розглядаються принципи аналізу візуальних 

комунікацій та технологій, надання експертної оцінки тенденціям розвитку дизайну та 

мистецтв. Пояснюється варіативність форм візуальних практик, яка є результатом впливів 

взаємопов’язаних чинників (художнього мислення і художньої логіки, що здійснюється 

специфічними формоутворюючими засобами мистецтва та культури).. 

4. Завдання (навчальні цілі) – збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та 

явищ культури, культурних процесів та подій;  

- застосовувати основні терміни, категорії и класифікації культурології в аналізі соціально-

культурних явищ та процесів;  

- аналізувати мистецькі твори та витвори дизайну з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, форми та змістовного навантаження, здійснювати їх змістовну 

інтерпретацію, застосовувати сучасні культурологічні та філософсько-естетичні концепції 

та методи в процесі осмислення мистецьких та дизайн- явищ;  

- використовувати набуті знання та вміння у дослідній, проектній, освітній, культурно-

організаційній та культурно-виховній роботі. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати 

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

ФК 4. Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та 

особливостей практичного використання культурологічного знання. 

ФК 7. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати 

культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури. 

ФК 9. Здатність використовувати сучасні методи та інструменти культурології, методи 

аналізу даних та інформаційні технології для проведення наукових досліджень, аналізувати і 

презентувати результати досліджень, аргументувати висновки. 

 



 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Основні форми сучасної художньої, 

естетичної та соціокультурної 

практики та нові мистецькі та 

культурні явища в галузях 

мистецтва, дизайну та творчих 

індустрій загалом 

Лекції,  

Самостійна 

робота 

Іспит 10 

1

1.2 

Основні тенденції розвитку 

мистецтва, принципи зародження 

певних мистецтв та виникнення 

нових мистецтв; специфіку 

художнього мислення та художньої 

логіки, що здійснюється 

конкретними формуючими 

засобами мистецтва 

Лекції,  

Самостійна 

робота 

Іспит 10 

1

1.3 

Принципи представлення об’єктів 

та об’єктів культурної спадщини як 

складових культури та культурного 

існування особи в їх цілісності, у 

контексті взаємодії системних 

елементів культури на кожному 

етапі історичного процесу 

Лекції, 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Аналіз, 

Презентація, 

Іспит 

10 

1

1.4 

нові методологічні принципи 

дослідження художніх традицій та 

основні форми сучасних художньо-

естетичних практик у сфері 

візуальних комунікацій 

Лекції, 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Аналіз, 

Презентація, 

Іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
аналізувати науково-історичну та 

літературну спадщину, 

орієнтуватися на особливості 

художньої традиції та основні 

форми сучасної художньо-

естетичної практики культурних 

регіонів світу 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Аналіз, 

Презентація, 

Іспит 

10 

2

2.2 
класифікувати види та види 

художньої практики; аналізувати 

візуальні комунікації та технології 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Аналіз, 

Презентація, 

Іспит 

10 

1

2.3 
здійснювати експертну оцінку 

тенденцій розвитку образотворчого 

та прикладного мистецтва; 

обґрунтовано узагальнити висновки 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Обговорення, 

Аналіз, 

Презентація, 

10 



про форми художньої та 

дизайнерської практики 

Іспит 

2

2.4 
логічно правильне міркування, 

критичне мислення, грамотно та 

переконливо будувати власну 

аргументацію на основі базових 

знань теорій та прийомів 

аргументації 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Аналіз, 

Презентація 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

Інтернет-ресурсів, читання 

новітньої культурної літератури під 

час підготовки до семінарів та 

написання незалежних робіт; 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Аналіз, 

Презентація 

5 

2

3.2 

представити результати 

дизайнерських досліджень та 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, доповідей, есе, 

презентацій, тез 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Обговорення, 

Аналіз, 

Презентація 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

обробляти літературу з 

соціокультурних досліджень, вільно 

володіє методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової інформації 

Семінари, 

Самостійна робота 

Аналіз, 

Презентація 

5 

4

4.2 

вирішувати самостійно складні 

завдання, пов'язані з перевіркою 

результатів існуючих опублікованих 

соціокультурних досліджень, та 

порівнювати їх з результатами 

фактичних досліджень практик 

сучасного мистецтва 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні відповіді, 

Обговорення,  

Аналіз, 

Презентація 

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 
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ПРН 1. Розуміти специфіку та особливості реалізації 

культурних ідей, образів, та смислів, а також критично 

оцінювати можливості їхньої інтерпретації для 

розв’язання суспільно-значимих проблем. 
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ПРН 6. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами усно і письмово для обговорення професійних 

питань, презентації результатів досліджень та проектів. 

        +
+ 

+
+ 

  

ПРН 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного 

розвитку суспільства. 

      +
+ 

+
+ 

 +  +
+ 



ПРН 12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні 

факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності 

до сучасних теоретичних уявлень відповідного 

напряму культурології. 
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ПРН 13. Приймати ефективні рішення щодо 

розв’язання складних задач і практичних проблем 

культурного розвитку суспільства. Планувати і 

виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері 

культурології, генерувати та перевіряти гіпотези, 

збирати докази та аргументувати висновки. 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь на семінарах: РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 –15 / 25 балів 

2. Доповнення до усного виступу та участь у дискусіях на семінарах: РН 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 – 5 / 10 балів 

3. Самостійна робота (Аналіз): РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –10 / 15 

балів 

4. Самостійна робота (Презентація): РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 6 / 

10 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (аналіз, презентація)/ 

в максимальному вимірі  60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 



Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 6-10 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

Аудиторна робота: 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 6-10 протягом 

семестру. 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 

Самостійна робота Аналіз / розробка фірмового 

стилю культурного проекту. 

Написання звіту у формі 

доповіді / презентації 

проводиться протягом 

навчального періоду. 

Презентація цього 

самостійного навчання 

проводиться на останньому 

семінарі згідно з графіком 

навчання. 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

Самостійна робота Підготовка презентації 

основних характеристик та 

представників 

національного дизайну 2 

пол. ХХ – початку ХІХ ст. 

проводиться протягом 

навчального періоду. 

Презентація у письмовій 

формі. 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Загальна 

семестрова оцінка  

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Загальна  60 100 



кількість балів 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне, але може не вистачати аргументації в поясненнях, 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (Аналіз / розробка фірмового стилю культурного проекту. 

Написання звіту у формі доповіді / презентації): 

15-11 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження  

10-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

6-4 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

3. Самостійна робота (Підготовка презентації основних характеристик та 

представників національного дизайну 2 пол. ХХ – початку ХІХ ст.): 

10-8 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 



демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  

7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

5-4 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Історія дизайну 

1 
Тема 1. Мистецтво і дизайн у до-

індустріальному виробництві 

2  2 

2 
Тема 2. Масове виробництво і споживання: 

індустріалізація та дизайн 

4  4 

3 
Тема 3. Капіталізація (США) та естетизація 

(Європа) дизайну 

4  4 

4 Тема 4. Дизайн у постіндустріальну добу 2  2 

5 Тема 5. Український дизайн ХХ – ХХІ століть 2  2 

6 

Тема 6. Дизайн у культурному контексті 

Модерну та Постмодерну.  Інституціалізація у 

сфері дизайну 

 4 8 

Частина 2. Теорія дизайну 

7 
Тема 7. Теоретичні концепції дизайну. 
Естетичні, етичні та політичні аспекти дизайну 
як сфери візуального 

 2 4 

8 
Тема 8. Теоретичні концепції дизайну. Гендер і 
дизайн 

 2 4 

9 
Тема 9. Теоретичні концепції дизайну. Дизайн 
та суспільство споживання 

 2 4 

10 Тема 10. Дизайн в умовах глобалізації  2 4 

11 
Аналіз / розробка фірмового стилю 
культурного проекту. Написання звіту у 
формі доповіді / презентації 

 2 14 

12 

Підготовка презентації основних 
характеристик та представників 
національного дизайну 2 пол. ХХ – початку 
ХІХ ст.  

  10 

 ВСЬОГО 14 14 62 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій   – 14 год. 

Семінари   – 14 год. 

Самостійна робота  - 62 год. 
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