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ВСТУП 

Дизайн міського середовища розглядається як проектно-художній 

синтез дизайну з архітектурою, містобудуванням, пластичними і 

образотворчими мистецтвами. Цей синтез відбувається при організації 

предметно-просторового середовища міста на різних рівнях – починаючи від 

окремих форм предметного наповнення міського простору й архітектурних 

об’єктів. 

Динамічний розвиток дизайну і його перехід на початку ХХ століття в 

індустріальну стадію з самостійним об’єктом проектування, методологічним і 

проектним інструментарієм призвели до значного розширення його 

предметних кордонів. Дизайн почав виходити в просторове середовище 

міста, утворюючи нові види проектно-художнього синтезу. 

У цілому, вивчення дисципліни “Графічний дизайн у міському 

середовищі” в контексті підготовки студентів 5-го курсу сприятиме 

глибшому розумінню актуальних процесів розвитку в сучасному дизайні й 

образотворчому мистецтві, зокрема. Окреслені тенденції, відіграють 

позитивну роль у підготовці майбутніх студентів за напрямом підготовки 

“Дизайн” під час теоретичних занять з історії архітектури, дизайну, рисунку, 

під час практичних занять з художньо-творчих практик та збору інформації в 

галузі дизайну міського середовища. 

Мета викладання навчального курсу – “Графічний дизайн у міському 

середовищі” – вивчення можливостей і способів застосування графічного 

дизайну в сучасному міському середовищі. Основна мета навчального 

проектування – підготовка висококваліфікованого працівника. 

Основні завдання курсу: 

- ознайомити студента з історичним і сучасним розумінням дизайну; 

- ознайомити з характеристиками і особливостями провідних видів 

дизайну; 

- розглянути загальні положення дизайну як суспільного явища; 

- ознайомити з елементами композиції в дизайні та особливостями 

композиційного формування середовищних структур; 

- проектувати й грамотно застосовувати різні графічні й візуальні 

комунікації в міському середовищі; 

- виявити завдання, пов’язані з плануванням світло-кольорового 

зонування та формування системи світлових ансамблів; 

- вирішувати основні завдання проектування і класифікації видів і форм 

візуальних комунікацій, творів декоративно-прикладного мистецтва в дизайні 

середовища; 

 - створення грамотного середовищного простору на основі отриманих 

знань; 

- навчити студента бачити проблемну ситуацію в архітектурному 

середовищі та знаходити шляхи вирішення проблеми через звернення до 

світового досвіду і через пошук індивідуального підходу. 
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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 – 4 
 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма другого рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю графічний 

дизайн 

 

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 Рік підготовки: 

5-й 

Загальна кількість 

годин – 120 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи – 5 

12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 6 год. 

Самостійна робота 

84 год. 110 год. 

Вид контролю: залік 
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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 заліку 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 

 

 

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.



 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. 

Тема 1. Вступ. Загальні положення дизайну. 

Характеристика й особливості провідних видів сучасного дизайну – 

графічного, промислового і дизайну середовища. Перші теоретичні праці з дизайну 

середовища: Т.Мальдонадо, Л.Кан, А.Пулос, А.Іконников. Комплексне формування 

міського середовища (вулична мережа, природній ландшафт, архітектурні споруди, 

інші об’єкти та системи: реклама, вітрини, афіші, плакати, вивіски, лавки, годинник, 

квіти і т. д.). Основні групи міського дизайну. 

 

Тема 2. Елементи композиції і варіанти композиційних побудов у 

середовищі. 

Головні функції середовищного мистецтва. Реакція людини на стан 

середовища: вплив розміру, форми, фактури та кольору об’єкту. Структурні 

елементи середовищної композиції: домінанти, головні та додаткові акценти, фон, 

осі композиції. Особливості композиційного формування середовищних структур. 

Усунення випадкових суперечностей форми і змісту дизайн-об’єкту. Доведення до 

художньої і практичної досконалості результату композиційних зусиль. 

 

Тема 3. Дизайн міського середовища. 

Чинники психологічного сприйняття в дизайні середовища: зорові ілюзії, що 

здійснюються завдяки кольору, орнаменту, блиску поверхні, освітленню, 

контрастним фактурам. Типологія і особливості проектування середовищних 

об’єктів і систем. Масштабність і рівні сприйняття середовища, динаміка завдань 

його формування. Значення і емоційний зміст середовища. Проектний аналіз і 

дизайн-концепція міського середовища. Графічна мова міста. Знак і знакові системи 

в міському середовищі. Цільові установки проектування міського середовища. 

Поняття про попередній проектний аналіз. Дизайн-концепція. Вплив загальних 

факторів на довкілля. Об’ємно-просторове вирішення предмета в просторі. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

 

Тема 4. Візуальний стиль міста. 

Міська колористика. Кольори, їх властивості та сприйняття в архітектурному 

середовищі. Людина й кольорове середовище. Хроматичні й ахроматичні кольори, 

градація світла й чистоти. Типи фактур. Композиційні властивості кольору в 

середовищі. Психологічні властивості кольору. Символіка та дія кольору на 

людину. Поєднання кольорів. 

 

Тема 5. Візуальне сприйняття та архітектурно-художня концепція 

зовнішнього вигляду вулиць Івано-Франківська. 

Історичне середовище міста. Вивіски, рекламні установки, афіші, плакати, 

інформаційні табло, вітрини, білборди, сітілайти, прапори, маркізи, їх види та 
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правила розміщення. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Вимоги та 

рекомендації щодо об’єктів зовнішньої реклами. 

 

Тема 6. Світловий дизайн міського середовища. 

Функціональний, екологічний, художній та соціально-економічний ефекти 

освітлення. Головні помилки в архітектурному освітленні. Вирішення задач, 

пов’язаних з плануванням світлокольорового зонування та формування системи 

світлових ансамблів. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви розділів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л с с.р.  л с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль І.  

Тема 1. Вступ. 

Загальні положення 

дизайну. 

20 

2 4 14  

2 3 

17 

Тема 2. Елементи 

композиції і варіанти 

композиційних 

побудов у 

середовищі. 

 

20 

2 4 14  19 

Тема 3. Дизайн 

міського середовища. 

20 
2 4 14  19 

Разом за змістовим 

модулем  
60 6 12 42  2 3 55 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 4.  Візуальний 

стиль міста. 

 

20 
2 4 14  

2 3 

19 

Тема 5. Візуальне 

сприйняття та 

архітектурно-

художня концепція 

зовнішнього вигляду 

вулиць Івано-

Франківська. Вимоги 

та рекомендації щодо 

об’єктів зовнішньої 

реклами 

 

 

 

20 

2 4 14  19 

Тема 6. Світловий 

дизайн міського 

середовища. 

20 

2 4 14  17 

Разом за змістовим 

модулем 

 

60 

 

6 

 

12 

 

42 

 2 3 55 

Усього годин 120 12 24 84 120 4 6 110 
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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 А4. Матеріал: туш, перо, гуаш, акварельні фарби. Роботи зібрані у папку. 

 

 

Назва тем 

Час відведений 

на 

опрацювання, 

год. 

Форма контролю 

1.Візуальний стиль міста. Головні 

вулиці Івано-Франківська. Історична 

довідка. 

 

            12 

Виконання 

письмової доповіді. 

Фото. 

2.Архітектурно-художня концепція 

зовнішнього вигляду вулиць Івано-

Франківська. Виявлення наявних 

проблем та пошук їх вирішення. 

 

 

14 

Виконання фото та 

графічної роботи. 

3.Малі архітектурні форми. Правила їх 

встановлення. 

 

14 

Виконання 

графічної роботи. 

4.Міські вказівники. Транспортна 

навігація. 

 

14 

Виконання 

графічної роботи 

5.Формування правильного сприйняття 

вивіски як елементу фасаду та розробка 

власних візуальних пропозицій. 

 

16 

Виконання 

графічної роботи 

6.Розміщення вивісок у межах зеленої 

зони з врахуванням рекомендацій до 

використання вивісок. 

 

14 

Виконання 

графічної роботи 
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