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дизайн малих архітектурних форм

Предмет вивчення навчальної
дисципліни «Дизайн малих
архітектурних форм» - є художня
діяльність дизайнерської і технічної
творчості, що виражає процес
становлення і створення форми
відповідно до поставленого завдання.

Метою дисципліни є розвиток
просторового уявлення і
конструктивного мислення, вивчення
основ і засобів формоутворення.



дизайн малих архітектурних форм

Завданням навчальної
дисципліни «Дизайн малих
архітектурних форм» є формування у
студентів теоретичних знань і
практичних умінь в галузі розробки
дизайну малих архітектурних форм;
формування професійних навичок
вибору необхідного комплексу
засобів: художньо-образних,
функціонально-технічних,
композиційно-виразних, для
оптимальної реалізації проектної
концепції; практичне освоєння
художньо-графічних і об'ємно -
просторових засобів відображення
проектного рішення.



проектування виставкових просторів
Предмет «Проектування виставкових просторів» містить

обов'язкові для вивчення теми, що розкривають якісні зміни і нові
тенденції в процесах планування, проектування, організації та
проведення виставок і презентацій.

Метою дисципліни є формування всебічних знань з основ і
генезису виставкової справи, зі специфікою і особливою логікою
проектування і організації виставкового простору, про концептуальні
підходи до презентації культурного продукту різних жанрів і видів
мистецтв.

Завданнями дисципліни є вивчення студентами основних етапів
розвитку виставкової діяльності в Україні і за кордоном; засвоєння
теоретичних основ презентації різних видів мистецтв (живопису,
скульптури, архітектури); засвоєння студентами виставково-
презентаційної термінології, а також основних методів проектування і
організації виставок;введення студентів в коло проблем сучасної
виставкової діяльності; ознайомлення з історією освоєння
виставкового простору; вивчення основних стилів та напрямків в
організації виставок; навчання вмінню первинного аналізу виставлених
творів мистецтва з урахуванням їх історичних, культурологічних,
мистецьких та технічних характеристик; формування навичок
створення каталогів, проспектів, брошур та інших друкованих і
електронних матеріалів, що супроводжують виставкову діяльність



Предметом вивчення навчальної
дисципліни «Методика та практика
дизайн-проекту та його презентація» -
є проектування дизайн - об'єкта в 3d
просторі, та інших комп'ютерних
програмах в реалістичному поданні,
різних ракурсах, з різним світлом.

Метою викладання навчальної
дисципліни є наочно показати інтер'єр
у всіх його нюансах та його презентація

методика та практика дизайн-проекту  
та його презентація 



методика та практика дизайн-проекту  
та його презентація 

Завданням навчальної
дисципліни є вивчення стадій та
розділів проектної роботи з
урахуванням їх взаємозв’язку та
взаємозалежності; забезпечення
методикою проектування дизайн-
об`єктів; оволодіння специфікою
образотворчих засобів графічного
дизайну; надання поняття з
предметно-просторового
середовища та його компонентів;
роль дизайну, архітектури,
образотворчого мистецтва у
формуванні середовищних об'єктів і
систем; надання знань про вплив
кольору, матеріалу, фактури,
конструкцій на форму об’єкта
проектування; виховання естетичних
смаків.
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