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1. Мета дисципліни 

Мета викладання АРТ проектування – практичне ознайомлення студентів 

– майбутніх художників із основними напрямками перспективної художньої 

діяльності, а також надбання студентами практичних навичок у використанні 

сучасних художніх матеріалів, технік, прийомів та засобів для вираження 

творчого задуму на площині, в об’ємі та просторі. Усвідомлення 

закономірностей розвитку образотворення, закріплення здатності реалізувати 

свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Розвиток здатності 

зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни 

«Основи художньої композиції» та «Образотворче мистецтво». 

 

3. Результати навчання 

 
Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН1 Застосовувати 

комплексний художній 

підхід для створення 

цілісного образу  

 

 

 

Дискусія; 

гра; 

особистісно-

орієнтований  

підхід; 

 

Поточний 

контроль: усне 

опитування; 

перегляд 

поточних 

практичних 

завдань 

 ПРН1.1 Використовувати 

алгоритм проектування від 

аналізу аналогів та 

ситуаційних умов до 

обґрунтування та ескізування 

проектної пропозиції 

ПРН2 Виявляти сучасні 

знання і розуміння 

предметної галузі та 

сфери професійної 

діяльності, 

застосовувати набуті 

знання у практичних 

ситуаціях 

 

 

творчо-

репродуктив. 

метод;  

інтеграційні, 

колективної 

дії,  

 

 

 

 

 

 

письмове 

опитування; 

графічний 

контроль; 

програмований 

контроль 

(тестування);  

перегляд 

поточних 

практичних 

завдань 

 

 

 

ПРН2.1 Формулювати цілі 

особистісного і професійного 

розвитку та умови їх 

досягнення, враховуючи 

тенденції розвитку галузі 

професійної діяльності, 

етапів професійного 

зростання та індивідуально-

особистісних особливостей 

ПРН2.2 Втілювати особисті 

креативні ідеї та пошуки у 

практичне виконання. 
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ПРН8 Аналізувати, 

стилізувати, 

інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти 

(як джерела творчого 

натхнення) для 

розроблення 

композиційних рішень; 

аналізувати принципи 

морфології об’єктів 

живої природи, 

культурно-мистецької 

спадщини і 

застосовувати 

результати аналізу при 

формуванні концепції 

твору та побудові 

художнього образу  

інформаційні,  

дистанційні, 

аналітично-

креативні 

 

захист доповіді, 

реферату, 

презентації, 

перегляд 

поточних 

практичних 

завдань 

ПРН8.1 Шукати, обробляти 

та аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

ПРН8.2 Інтерпретувати 

смисли та засоби їх втілення 

у мистецькому творі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН11 Визначати мету, 

завдання та етапи 

мистецької, 

реставраційної та 

дослідницької 

діяльності, сприяти 

оптимальним соціально-

психологічним умовам 

для якісного виконання 

роботи  

творчо-

репродуктив. 

метод;  

інтеграційні, 

колективної 

дії 

 

захист доповіді, 

реферату, 

презентації, 

перегляд 

поточних 

практичних 

завдань 

ПРН11.1 Визначати стан та 

необхідні завдання під час 

реставрації об’єктів, мати 

навички первинного 

дослідження ситуації 

ПРН11.2 Мати навички 

міжособистісної взаємодії, 

індивідуальної роботи та 

роботи у групі 

ПРН12.Враховувати 

психологічні 

особливості у процесі 

навчання, спілкування та 

професійної діяльності. 

творчо-

репродуктив. 

метод;  

інтеграційні, 

колективної 

дії 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік у формі 

кафедрального 

перегляду 

практичних і 

самостійних 

завдань 

ПРН12.1 Знати особливості 

індивідуальної та 

колективної  роботи в 

різноманітних художніх 

техніках 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Проект малих форм з елементами декору 

Змістовий модуль 1.1 Графічна модель малої архітектурної форми 

Поняття про малу архітектурну форму та декоративні елементи 

архітектури. Поняття про розгортку стіни. Креслення, масштаб, постановка 

розмірів. Композиційні прив’язки арт-об’єкту. Креативні пошуки настінної 

композиції відповідно особливостям даного середовища.  

 

Змістовий модуль 1.2 Проект малої архітектурної форми сакрального 

мистецтва 
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Розгортка малої архітектурної форми (стін під розпис) – креслення; об’ємний 

макет інтер’єрного простору. Робота з аналогами. Пошуки варіантів рішення; 

обґрунтування; концепція кінцевого рішення. Чистове виконання проекту. 

 

Змістовий модуль 1.3 Художнє рішення бутафорського сценічного об’єкту 

Обрання сценічного дійства для розробки. Робота з аналогами. 

Концепція. Креативні пошуки, ескізування. Обрання кінцевого варіанту, 

техніки виконання. Чистове виконання бутафорського елементу.  

 

Модуль 2 Проект тематичного рішення простору 

Змістовий модуль 2.4 Моделювання тематичного простору графічними 

засобами 

Поняття про тематичне спрямування середовища. Функціональний та 

композиційний аналіз простору, що проектується. Пошук варіантів оглядових 

місць, перспективні світлини з різних позицій.  

 

Змістовий модуль 2.5 Проект оформлення камерного церковного інтер'єру 

Пошук та аналіз аналогів, складання концептуального обґрунтування 

інтер’єру. Побудова розгорток у комп’ютерній програмі; 3Д модель інтер’єру. Друк 

на планшеті 60х80 см.  

 

Змістовий модуль 2.6 Проект оформлення сценічного інтер’єру 

Вивчення сценарію вистави. Колективне обговорення ідеї художнього 

рішення. Обґрунтування концепції. Ескізні пошуки. Макет сценічного простору до 

вистави (групова робота за окремими сценами).  

 

Модуль 3 Комплексний концептуальний проект арт-об’єкту 

Змістовий модуль 3.7 Проект художнього рішення анімаційного об'єкту 

Обрання теми анімаційного об’єкту. Ідейне підґрунтя задуму. Вивчення 

технік сучасної анімації. Ручне ескізування (головні персоналії, одяг, час та 

географічний простір подій). Ескізування в комп’ютерних програмах. Фрагмент 

анімації.  

 

Змістовий модуль 3.8 Проект рішення відкритого сакрального простору 

Аналіз стилістики обраного простору, пошуки засобів виразності та 

композиційних перспективних картин. Підбір відповідних задуму видів мистецтва, 

аналіз сумісності засобів. Ручне ескізування у програмі Photoshop. Побудова 3Д 

простору за обраними ескізами.  

 

Змістовий модуль 3.9 Проект художнього рішення міського заходу 

Обрання заходу для розробки. З’ясування можливих художніх засобів. 

Складання розгорток та панорамних світлин місця проведення заходу. Художньо-

сценарні пропозиції. Обрання стилістики та художніх засобів. Ручне ескізування. 

Виконання проекту в комп’ютерних техніках. Виконання фрагменту рішення в 

натуральному розмірі.  
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам.роб. 

Усього за трьома модулями 450     

МОДУЛЬ 1 (5 семестр) 150  60  90 

Змістовий модуль 1.1 45  20  25 

Змістовий модуль 1.2   45  20  25 

Змістовий модуль 1.3   45  20  25 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (6 семестр) 150  85  65 

Змістовий модуль 2.4 45  25  20 

Змістовий модуль 2.5   45  30  15 

Змістовий модуль 2.6   45  30  15 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (7 семестр) 150  60  90 

Змістовий модуль 3.7 45  20  25 

Змістовий модуль 3.8  45  20  25 

Змістовий модуль 3.9  45  20  25 

Підсумковий контроль 15    15 

6. Теми лекцій  

Не передбачені 

 

7.Теми практичних занять 

Тема  Зміст 

Кільк. 

ауд. 

годин 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.1 

Графічна модель малої архітектурної форми. 

1.1.1 Композиційні 

прив’язки артоб’єкту 

Креативні варіації  композиційної 

прив’язки;  збільшений варіант 
4 

1.1.2 Поняття про 

розгортку стіни; 

масштаб, проставл. 

розмірів. 

Поняття про малу архітектурну форму та 

декоративні елементи архітектури.  

Виготовлення міні-макету 

6 

1.1.3 Пошукові ескізи 

настінного розпису 

Креативні пошуки настінної композиції 

відповідно особливостям даного 

середовища 

10 

Змістовий модуль 1.2 

Проект малої архітектурної форми сакрального мистецтва. 

1.2.1 Розгортка малої 

архітектурної форми 

(стін під розпис)  

Пошуки варіантів рішення;  

Внесення кінцевого варіанта в розгортку 

4 
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1.2.2 Об’ємний макет 

інтер’єрного простору 

Креслення з розмірами, 3-Д модель або 

ручний макет інтер’єру 
6 

1.2.3 Робота з 

аналогами; 

компютерне 

виконання проекту 

Обґрунтування; концепція кінцевого 

рішення. Чистове виконання проекту, 

реальне виконання частини проекту 

10 

Змістовий модуль 1.3 

Художнє рішення бутафорського сценічного об’єкту 

1.3.1 Обрання 

сценічного дійства для 

розробки. Робота з 

аналогами 

Письмовий аналіз кількох (3-5) аналогічних 

об’єктів; ескіз-ідея рішення 

4 

1.3.2 Концепція. 

Креативні пошуки, 

ескізування 

Обрання кінцевого варіанту, обрання 

матеріалу та техніки виконання 
6 

1.3.3 Обґрунтування 

художнього рішення; 

виконання 

Чистове виконання бутафорського 

елементу 

 

10 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2.4 

Моделювання тематичного простору графічними засобами  

2.4.1 Поняття про 

тематичне 

спрямування 

середовища 

Визначення місця, часу, призначення, 

стилістичного спрямування існуючого 

простору 

8 

2.4.2 Функціональний 

та композиційний 

аналіз простору, що 

проектується 

Окреслення функціональних, 

комунікативних, сакральних особливостей 

середовища 

8 

2.4.3. Пошук 

оглядових місць 

Перспективні світлини з різних позицій 9 

Змістовий модуль 2.5 

Проект оформлення камерного церковного інтер'єру 

2.5.1 Пошук та аналіз 

аналогів 

Аналіз та врахування сакральних 

особливостей простору 
10 

2.5.2. Складання 

концепції інтер’єру. 

Побудова розгорток. 

Обґрунтування концептуального рішення, 

Розгортки у комп’ютерній програмі 
10 

2.5.3 3-Д модель 

інтер’єру  

Друк на планшеті 60х80 см  10 

Змістовий модуль 2.6 

Проект оформлення сценічного інтер’єру 

2.6.1 Вивчення 

сценарію вистави.  

Колективне обговорення ідеї художнього 

рішення 
10 
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2.6.2 Обґрунтування 

концепції. 

Ескізні пошуки, скетч-бук, комікси за 

темою вистави 
10 

2.3.3 Макет сценічного 

простору до вистави  

Групова робота за окремими сценами  

 
10 

МОДУЛЬ 3 

Змістовий модуль 3.7 

Проект художнього рішення анімаційного об'єкту 

3.7.1 Обрання теми 

анімаційного об’єкту 

Ідейне підґрунтя задуму. Зразки світової 

анімації на обрану тему 

5 

3.7.2 Вивчення технік 

сучасної анімації 

Ручне ескізування (головні персоналії, одяг, 

час та географічний простір подій). 
10 

3.7.3 Фрагмент 

анімації.  

 

Ескізування в комп’ютерних програмах 5 

Змістовий модуль 3.8 

Проект рішення відкритого сакрального простору 

3.8.1 Аналіз 

стилістики обраного 

простору 

Пошуки засобів виразності та 

композиційних перспективних картин  

5 

3.8.2 Підбір 

відповідних задуму 

видів мистецтва 

Аналіз сумісності засобів. Ручне 

ескізування, ескізування у програмі 

Photoshop 

10 

3.8.3 Побудова 3Д 

простору за обраними 

ескізами 

Побудова об’ємного простору у 3-Д 

програмах 
5 

Змістовий модуль 3.9 

Проект художнього рішення міського заходу. 

3.9.1 Обрання заходу 

для розробки. 

Складання розгорток та панорамних 

світлин місця проведення заходу. Обрання 

стилістики та художніх засобів.  

5 

3.9.2. Художньо-

сценарні пропозиції. 

З’ясування можливих художніх засобів. 

Ручне ескізування. 

10 

Тема 3.9.3. Виконання 

проекту в 

комп’ютерних 

техніках.  

Виконання фрагменту рішення в 

натуральному розмірі. 
5 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

(не передбачене) 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: 

- усне опитування; 

- перегляд поточних практичних завдань; 
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- письмове опитування; 

- графічний контроль; 

- програмований контроль (тестування); 

- захист доповіді, реферату, презентації, тощо. 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі комплексного 

кафедрального перегляду практичних і самостійних завдань.  

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (5 семестр) 100    

Змістовий модуль 1.1 20 10  10 

Змістовий модуль 1.2   20 8  12 

Змістовий модуль 1.3   30 14  16 

Підсумковий контроль 30    

МОДУЛЬ 2 (6 семестр) 100    

Змістовий модуль 2.4 20 12  8 

Змістовий модуль 2.5   20 10  10 

Змістовий модуль 2.6   30 14  16 

Підсумковий контроль 30    

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 100    

Змістовий модуль 3.7 20 12  8 

Змістовий модуль 3.8   20 10  10 

Змістовий модуль 3.9   30 14  16 

Підсумковий контроль 30    

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання №1 4 головні прив’язки  (А4)+ А3 за вибором 

(усне опитування) 

3 

Практичне завдання №2 Обміри стіни та рисунок розгортки у 

масштабі/ задум теми до скетч-буку (графічний контроль) 

4 

Практичне завдання №3 Пошукові ескізи, затвердження теми 

(перегляд)   

3 

Завдання до самостійної роботи. Ескізування та оформлення 

практичної роботи ЗМ (перегляд) 

5 

Контрольна робота за матеріалом ЗМ (тест в Moodle) (письмовий 

контроль) 

5 

Змістовий модуль 1.2 20 

Практичне завдання №4 Розгортка стін під розпис (перегляд) 2 

Практичне завдання №5 Об’ємний макет (інтер’єрного простору або 3 
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скетч буку) (перегляд) 

Практичне завдання №6 Комп’ютерне виконання проекту 

(перегляд) 

3 

Завдання до самостійної роботи. Розробка ескізів, підсумкове 

оформлення практичної роботи ЗМ (перегляд) 

8 

Контрольна робота за матеріалом ЗМ Презентація проекту 4 

Змістовий модуль 1.3 30 

Практичне завдання №7 Робота з аналогами (перегляд) 4 

Практичне завдання №8 Концепція (письмове оцінювання) 4 

Практичне завдання №9 Чистове виконання бутафорського 

елементу (перегляд) 

6 

Завдання до самостійної роботи: робота над ескізами, кінцеве 

оформлення (перегляд) 

16 

Підсумковий контроль – диф.залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Практичне завдання (виконання графічного ескізу за темою) 10 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 2.1 20 

Практичне завдання №10 Складання тематичної карти простору. 

Усне оцінювання. 

4 

Практичне завдання №11 Функціональний аналіз простору  

Письмове оцінювання  

4 

Практичне завдання №12 Перспективні світлини. Перегляд 4 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1(тест в Moodle) письмове 

оцінювання. 

3 

Самостійна робота над ескізами, кінцеве оформлення. Перегляд 5 

Змістовий модуль 2.2 20 

Практичне завдання №13 Письмовий аналіз аналогів. Усне 

оцінювання. 

2 

Практичне завдання №14 Об’ємний макет. – Перегляд кафедри 4 

Практичне завдання №15 Комп’ютерне виконання проекту. 

Перегляд. 

4 

Підготовка експозиції та презентація завдань. Перегляд 4 

Самостійна робота над ескізами, кінцеве оформлення. Перегляд 6 

Змістовий модуль 2.3 30 

Практичне завдання №16 Робота з аналогами. – Перегляд кафедри 5 

Практичне завдання №17 Концепція.- письмове оцінювання 4 

Практичне завдання №18 Друк на планшеті 60х80. Перегляд 

кафедри. 

5 

Самостійна робота над ескізами, кінцеве оформлення. 16 

Підсумковий контроль – диф.залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 
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Практичне завдання (виконання графічного ескізу за темою) 10 

МОДУЛЬ 3  

Змістовий модуль 3.1  

Практичне завдання №19 Обрання теми анімаційного об’єкту. - 

Перегляд 

3 

Практичне завдання №20 Вивчення технік сучасної анімації, - ескізи 

у різних варіаціях. Перегляд 

4 

Практичне завдання №21 Фрагмент анімації. Самостійна робота над 

комп’ютерними побудовами, кінцеве оформлення. - Перегляд 

5 

Самостійна робота над ескізами, кінцеве оформлення. 8 

Змістовий модуль 3.2 20 

Практичне завдання №22 Аналіз стилістики обраного простору. 

Усне оцінювання. 

3 

Практичне завдання №23 Підбір відповідних задуму видів 

мистецтва. Перегляд кафедри 

3 

Практичне завдання №24 Комп’ютерне виконання проекту. – 

Перегляд кафедри на комп’ютері  

4 

Підготовка експозиції та презентація завдань. Усне оцінювання 4 

Самостійна робота над ескізами, кінцеве оформлення. Перегляд 6 

Змістовий модуль 3.3 30 

Практичне завдання №25 Робота з аналогами, Обрання заходу для 

розробки. – Письмове оцінювання. 

3 

Практичне завдання №26 Художньо-сценарні пропозиції. Перегляд 3 

Практичне завдання №27 Виконання проекту в комп’ютерних 

техніках. Перегляд кафедри. 

8 

Самостійна робота над ескізами, кінцеве оформлення. 16 

Підсумковий контроль – диф.залік   30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Практичне завдання (виконання графічного ескізу за темою) 10 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 
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вивченням дисципліни вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни 

«Основи художньої композиції» для студентів 1 курсу першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності «023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова; уклад.: О. В. Підлісна, – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 20 с. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/plan2021=5F113.html  

2. Підлісна О. В.: Основи художньої композиції – конспект лекцій для студентів 

денної і дистанційної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» / О. В. Підлісна, А. В. Сімонова, Ю. О. Сосницький ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2017. – 160 с. URL: dl.kname/edu.ua/fibs/index.php?id=2910   

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Золотое сечение: три взгляда на природу гармонии / И. Ш. Шевелев ; М. А. 

Марутаев ; И. П. ШмелевPublication: М. : Стройиздат, 1990Физическая 

характеристика: 343 с. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=76840 

2. Боднар О.Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві. / 

О.Я. Боднар – Львів: Українські технології, 2006 – 197 с. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/node/259 

3. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция = Geometry of design [Теxt] / К. 

Элам  Publication: СПб. : Питер, 2014 - 112 с. : ил. URL: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118803 

4. Объемно-пространственная композиция (Серия: Специальность  

«Архитектура») / А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова М.: 

Архитектура-С, 2007 – 256 с. URL: http://books.totalarch.com/node/1303 

5. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования 

 / [Ю.Г. Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.] под. общ. ред..  А.А. Тица -

- М.: Высш. школа, 1976 – 256 с. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Кафедральні лабораторії ПХМ з комп’ютерним обладнанням, монітором для 

показу презентацій. 

Аудиторія ММД з комп’ютерним обладнанням, з програмами для роботи 

Photoshop (лицензійна версія), Corel draw (лицензійна версія).  

Макетна майстерня для роботи з папером, деревом, пластиком тощо (ауд. 307-

308). 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/plan2021=5F113.html
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77654
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76840
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76840
http://www.nbuv.gov.ua/node/259
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118803
http://books.totalarch.com/node/1303
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391

