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ВСТУП 

Стиль – сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-

небудь; сукупність характерних рис літератури або мистецтва тієї чи іншої 

епохи або науки, а також сукупність ознак, які характеризують мистецтво 

певного народу, країни. 

Мета викладання даного курсу – необхідно значно підвищити рівень 

знань підготовки майбутнього дизайнера. Засвоїти знання з композиції, 

вивчення основних і найбільш поширених способів і прийомів естетичного 

застосування на практиці. Ознайомлення з головними законами, засобами, 

характеристиками та складовими частинами стилів. Основна мета навчального 

проектування – підготовка висококваліфікованого працівника. 

Основними аспектами курсу є:  

- комплексний характер практичного процесу впровадження стильових 

елементів у створення проектів, творів тощо;  

- послідовне ускладнення завдань, ознайомлення з найбільш типовими і 

важливими функціями та формами;  

- ознайомлення з законами, засобами, характерними складовими 

елементами стилів, застосування усної та письмової інформації в процесі 

проектування. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

- характеристики основних законів, засобів, компонентів, суспільні та 

асоціативні основи естетичного сприйняття форм, кольору, освітлення, ритму та 

інших компонентів стилів; 

- закономірності синтезу форм та елементів у просторі, основні принципи, 

методи, способи естетичного створення проектів у певному стилі. 

У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: 

- естетично оцінювати зразки мистецтва різних стилів його компонентів, 

зокрема, давати обґрунтовані естетичні судження щодо оціненого; 

- створювати та виконувати ескізні проекти та композиційні розробки стильових 

елементів, використовувати властивості, якості та засоби; 

- вміти графічно передавати свої ідеї та задуми. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент 

розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як історія мистецтв, 

історія архітектури та містобудування, історія дизайну. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Найменування 

показників 

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 6 

 

 

 

 
Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти  

 
Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

4-й 
Загальна кількість 

годин – 180 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи – 5 

32 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

98 год. 140 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях 

здійснюється за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - 

задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за 

ЄКТС 
 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчально- пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування 

як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: 

лекції проблемного характеру, семінари-дискусії, презентації, метод 

проектної роботи. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання

 здійснюється шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань; 

2) написанням рефератів; 

3) виконанням графічних робіт; 
4) підсумкового екзамену у тестовій формі 

Тест (https://drive.google.com/file/d/1dSfXzLjWC03nHARoUZeOGPOa1BIkVdsm/view). 

 



 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. 

Стилі Стародавнього світу – епохи Відродження. 

 

Тема 1. Вступ. Стародавній світ. 

1. Поняття стилю. Класифікація стилів. Стильовий напрям та «стилізація». 

2. Стиль Давнього Єгипту. Архітектура Давнього Єгипту. Кольорове вирішення 

інтер’єрів. Види композиційних вирішень у мистецтві Давнього Єгипту. Основні знаки-

символи єгипетського орнаменту. Створення меблів та предметів ужитку. Вбрання. 

3. Стиль Давньої Греції. Предметне середовище давньогрецького житлового 

будинку. Архітектурний орнамент. Давня Греція – основні характеристики створення 

інтер’єру. Меблярство. Вбрання. 

4. Стиль Давнього Риму. Архітектура Давнього Риму. Основні характеристики 

створення інтер’єру. Греко-римський орнамент. Інтер’єрний декор. Характерні складові 

меблів: матеріали, конструктивні особливості, інструменти. Вбрання. 

 

Тема 2. Середні віки. 

1. Стиль Візантії. Місце і роль орнаменту у мистецтві Візантії. Вплив релігії на 

формування житлового простору. Інтер’єрний декор, вплив християнської культури. 

Меблі. Види та особливості чоловічого та жіночого костюмів. 

2. Романський стиль. Обороноздатність романської архітектури. Предмети 

домашнього вжитку. Характерні складові орнаменту. Меблеві вироби, декор. 

 

Тема 3. Готичний стиль. 

Готичний стиль. Особливості готичної архітектури. Архітектурний декор. Вітражі. 

Складові елементи орнаменту готики. Меблі: конструкція, матеріали, оздоблювальні 

елементи. Особливості чоловічого й жіночого вбрання, взуття. 

 

Тема 4. Епоха Відродження. 

1. Стиль епохи Відродження. Італія. Особливості архітектури. Основні типи 

споруд. Ренесансна орнаментика. Меблі: розташування, матеріали, декор. 

2. Епоха Відродження у Франції та Голландії. Типова архітектура. Інтер’єрний 

декор. Меблеві школи та видатні меблярі. 

3. Стиль епохи Відродження (Англія та Німеччина). Типова архітектура. 

Інтер’єрний орнамент. Меблі: типи, матеріали, висока якість виготовлення. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Стилі епохи бароко - модерну. 

 

Тема 5. Стиль бароко і рококо. 

1. Стиль бароко. Характерні особливості стилю. Оформлення інтер’єрів епохи 

бароко. Кольорове вирішення інтер’єру та предметів ужитку. Основні складові 

орнаменту. Меблі. 
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2. Стиль рококо. Характерне оформлення інтер’єрів епохи рококо. Основні 

складові орнаменту. Характерні особливості меблів, декор. Творчість Андре-Шарля 

Буля. 

 

Тема 6. Стиль класицизм. 

Стиль класицизм. Архітектура в стилі класицизм. Звернення до античної 

спадщини. Інтер’єрний декор. Нові меблеві форми. Декоративні й орнаментальні 

елементи. 

 

Тема 7. Стиль ампір та бідермайєр. 

1. Стиль ампір. Визначні архітектурні пам’ятки стилю ампір. Франція й Англія. 

Інтер’єр. Характерні особливості меблів: нові форми, матеріали. Військова атрибутика 

в орнаментиці. Вбрання. 

2. Бідермайєр. Австрія та Німеччина. Інтер’єр. Меблі: матеріали, конструктивні 

особливості, декор. 

 

Тема 8. Американський колоніальний стиль. 

1. Американський колоніальний стиль. Архітектура колоніального стилю. 

Особливості американських особняків в колоніальному стилі. Меблі та елементи 

інтер’єру.  

 

Тема 9. Еклектика та модерн. 
1. Еклектика. Еклектика в архітектурі, головні ознаки. Школа витончених 

мистецтв. Характеристики архітектури модерну. Інтер’єр, основні складові декору. 

Меблярство. 

2. Модерн. Характерні риси стилю модерн в архітектурі. Представники стилю. 

Орнаментика сецесії. Меблі. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Назви розділів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

 

у тому числі усього 

л 

у тому числі 

л с с.р. с с.р. 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Змістовий модуль І.  

Тема 1. Вступ. 

Поняття стилю. 

Стародавній світ. 

19 

4 3 12  

3 2 

15 

Тема 2. Середні віки. 18 4 2 12  15 

Тема 3. Готичний 

стиль. 

18 
4 2 12  15 

Тема 4. Епоха 

Відродження 

19 
4 3 12  15 

Разом за модулем 1 74 16 10 48  3 2 60 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 5. Стиль бароко 

і рококо. 

 

16 
4 2 10  

3 2 

16 

Тема 6. Стиль 

класицизм. 

15 
3 2 10  16 

Тема 7. Стиль ампір і 

бідермайєр. 

15 
3 2 10  16 

Тема 8. 

Американський 

колоніальний стиль. 

15 

3 2 10  16 

Тема 9. Еклектика та 

модерн. 

 

 

15 

 
3 2 10  16 

Разом за модулем ІІ  

76 

 

16 

 

10 

 

50 

 3 2 80 

Екзамен 30        

Усього годин 180 32 20 98 180 6 4 140 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Проектування є видом самостійної роботи студента, яка має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення теоретичних знань, які студент застосує на практиці, а 

також за допомогою проектування студент повинен навчитися передавати свої творчі 

ідеї. 

Рекомендації до оформлення самостійної роботи: 

Завдання передбачає створення композицій до пройденого матеріалу лекцій. 

Формат А3. Матеріал: туш, перо, гуаш, акварельні фарби. Роботи зібрані у папку. 

 

Назва тем 
Час відведений на 

опрацювання, год. 
Форма контролю 

1.  

Орнаментальні елементи, 

меблі Давнього Єгипту. 

Орнаментальні елементи, 

меблі Давньої Греції та 

Риму. Основні кольорові 

сполучення. 

13 
Виконання 

графічної роботи 

2. Інтер’єр, орнамент, меблі 

Візантії. Орнаментальні 

елементи, меблі в 

романському стилі. 

Основні кольорові 

сполучення. 

12 
Виконання 

графічної роботи 

3. Фрагмент інтер’єру та 

екстер’єру в готичному 

стилі. Меблі та елементи 

орнаменту. Основні 

кольорові сполучення. 

12 
Виконання 

графічної роботи 

4. Інтер’єрний декор та 

предмети вжитку 

Відродження, 

орнаментальні елементи 

Італії, Франції, Голландії, 

Англії та Німеччини. 

Основні кольорові 

сполучення. 

12 
Виконання 

графічної роботи 

5. Основні складові 

орнаменту, меблі та 

предмети вжитку у стилі 

бароко та рококо. Основні 

кольорові сполучення. 

 

12 

Виконання 

графічної роботи 

6. Меблі та орнаментальні 

елементи у стилі 

12 Виконання 

графічної роботи 
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класицизм. Основні 

кольорові сполучення. 

 

7. Меблі та елементи 

інтер’єру в американському 

колоніальному стилі й 

стилі бідермайєр. Основні 

кольорові сполучення. 

 

12 

Виконання 

графічної роботи 

8. Орнамент, характерні 

елементи декору, меблі в 

стилі еклектики та модерну 

Основні кольорові 

сполучення. 

 

13 

Виконання 

графічної роботи 

    Всього годин 98  
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