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Опис навчальної дисципліни
Дисципліна «Понятійний апарат у мистецтві та дизайні» є обов’язковою
освітньою компонентою навчального плану циклу дисциплін професійної
підготовки, яка сприяє навчанню фахівців спеціальності 022 «Дизайн», є
інтегративною дисципліною, що поєднує потенціал культурологічних,
естетичних, художніх, конструктивно-функціональних та технологічних
знань,предметом вивчення якоїєтеоретичні та практичні методи та засоби
застосування термінологічного апарату у науково-дослідній передпроектній та
проектній діяльності.
Метою дисципліни є надання базових знань про термінологічний апарат у
мистецтві та дизайні, ознайомлення із методологією термінологічних
досліджень, специфікою термінології різних напрямків мистецтва та дизайну.
Кількість
кредитів
3

Обсяг навчальної дисципліни
Загальна
Аудиторних Самостійної
кількість
годин
роботи
годин
студента
90
28
62

Вид
підсумкового
контролю

Залік

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно
до освітньо-наукової програми
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних
теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов. Знання, отримані при вивченні дисципліни, можуть сприяти визначенню в
науковому середовищі можливих теоретиків та критиків дизайну, а також
можуть бути використані при підготовці фахівців більш високого рівня - при
навчанні в докторантурі за спеціальністю «Дизайн».
Загальні компетентності ЗК

Спеціальні компетентності ФК

ЗK02. Здатність до пошуку, обробки та
аналізу інформації з різних джерел.
ЗK03. Здатність до самостійного формування
й неперервного удосконалення системного
наукового
і
загального
культурного
світогляду.
ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
ЗК05. Здатність написання українською та
іноземною
мовою
власних
наукових
публікацій, тез і доповідей різного змісту та
обсягу.
ЗК06. Здатність застосовувати сучасні
інформаційні технології, бази даних та інші
електронні
ресурси,
спеціалізоване
програмне забезпечення у науковій та
навчальній діяльності.
ЗК07. Здатність діяти на основі етичних
кодексів і професійної етики науковця, на
засадах науковості та толерантності.
ЗК08. Здатність здійснювати науковопедагогічну діяльність у системі освіти.

СK01. Здатність виявляти, ставити та
розв’язувати
проблеми
наукового
дослідження за обраною спеціальністю.
СK02. Здатність до наукової дискусії в
професійному товаристві за обраною темою
та спеціальністю.
СK03.
Здатність
застосовувати
і
аргументовано демонструвати знання щодо
міждисциплінарних зв’язків дизайну у
професійній
практичній
і
науковій
діяльності.
СK04.
Здатність
усно
і
письмово
презентувати та обговорювати результати
наукових досліджень та інноваційних
розробок з дизайну з урахуванням досягнень
суміжних наукових знань і практик.
СK05. Здатність до інноваційної та
креативної діяльності у галузях знань
дотичних до дизайну (науковій, освітній,
управлінській та ін.).
СK07. Здатності застосовувати PR-супровід
для популяризації наукових досліджень і
дизайн-проектів.
СK08. Здатність розробляти структуру
наукових, науково-дослідних і мистецьких
проєктів згідно з сучасними стандартами
мистецтвознавства та дизайну, враховувати
досвід і наукову думку міжнародної
спільноти.
СK11. Здатність аналізувати сутність та
особливості розбудови і трансформацій
культурно-мистецького простору, виявляти
можливості
новітніх
технологій
для
забезпечення
інтерактивності
творів
мистецтва і дизайну.
СK12.
Здатність
застосовувати
критеріальний підхід до дизайну як синтезу
образно-мистецького
і
технікотехнологічного проєктування.

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми

ПРН 02. Вміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел,
організовувати і вести науково-дослідну роботу з обраної наукової спеціальності, залучати
знання й інноваційні пошуки з суміжних галузей знань.
ПРН 03. Формування й неперервне удосконалення власного наукового і культурного
світогляду.
ПРН 04. Вміння застосовувати методи активізації мислення та евристики для генерування
нових ідей в проєктній і науковій діяльності (креативність) та критично оцінювати їхній
потенціал.
ПРН 05. Вміння писати наукові та публіцистичні тексти різного змісту та обсягу
українською та іноземною мовами.
ПРН 06. Вміння здійснювати науковий пошук за допомогою сучасних інструментів і
технологій, обробляти та аналізувати інформацію, застосовувати статистичні методи аналізу
даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні
системи.
ПРН 07. Діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця, принципів
академічної доброчесності і високої академічної культури.
ПРН 08. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у освітній системі.
ПРН 09. Вміння адаптувати нові знання у вузькопрофесійній і міждисциплінарній
діяльності, виявляти проблеми, формувати і аргументованого представляти наукову гіпотезу.
ПРН 10. Володіння прийомами і методами наукової дискусії в умовах професійного
співтовариства.
ПРН 11. Застосування і аргументація знань щодо міждисциплінарних зв’язків дизайну у
професійній практичній і науковій діяльності.
ПРН 12. Вміння професійно висловлювати результати своїх досліджень і представляти їх у
вигляді наукових публікацій, інформаційно-аналітичних матеріалів, тез доповідей тощо.
ПРН 13. Вміння прогнозувати результати наукових досліджень і їх впровадження у дизайноб’єкти та творчі проєкти.
ПРН 15. Вміння застосовувати PR-супровід для популяризації наукових досліджень і
дизайн-проектів.
ПРН 16. Врахування в науково-дослідних і мистецьких проєктах наявних стандартів, досвіду
і наукової думки закордонних дослідників.
ПРН 19. Вміння аналізувати закономірності розбудови і трансформацій культурномистецького простору, виявляти можливості і засоби забезпечення інтерактивності творів
мистецтва і дизайну.
ПРН 20. Вміння застосовувати критеріальний підхід до дизайну як синтезу образномистецького і техніко-технологічного проєктування.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми, опис теми, завдання
для самостійної роботи
Тема 1.1. Терміни та понятійний
апарат як предмет дослідження.
Термінознавство. Ключові слова
і їх значення.
Опис проекту. Зв’язок курсу з
іншими фаховими дисциплінами,
Термінознавство. Загальне
уявлення про терміни,
термінологію, терміносистему.
Національний стандарт ДСТУ ISO
860:2018 (ISO 860:2007, IDT)

К-сть
Вид
Форми і
годин навчальної
методи
діяльності
навчання
2
лекція
Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
6
самостійна Відповіді
на
теоретичні
питання.

ОК;
ПРН

Оцінка
(бали)

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK04.
ЗK05.
ЗК06.
ЗК08.

0,5

«Термінологічна робота.
Гармонізування понять і термінів».
Сучасні методи термінологічних
досліджень. Формулювання
проблеми в наукових
дослідженнях. Значення фахових
термінів з мистецтвознавства і
дизайну Терміни як окрема
складова наукових досліджень.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Ознайомитися із Національним
стандартом ДСТУ ISO 860:2018
(ISO 860:2007, IDT)
«Термінологічна робота.
Гармонізування понять і термінів».
Дати визначення термінам
«термін», «термінознавство»,
«Термінологія», «терміносистема».
Надати перелік сучасним методам
термінологічних досліджень.
Сформулювати проблему свого
наукового дослідження за
допомогою ключових слів.
Визначення причин та наслідків
неточного надання ключових слів.
Визначити поняття «Проблеми в
наукових дослідженнях».
Визначення поняття «Актуальність
проблеми». Визначити причини
виникнення проблеми.
Спрогнозувати наслідки
проблемної ситуації.
Прогноз/гіпотеза щодо динаміки
розвитку проблемної ситуації,
якщо її не вирішувати.
Запитання для самоперевірки. В
чому полягає суть у гармонізації
понять і термінів? В чому полягає
різниця понять «проблемна
ситуація», «причина проблеми»,
«наслідки проблеми»?
Тема 1.2. Міжнародні
термінологічні стандарти.
Сучасний термінологічний
апарат дизайну і ергономіки.
ДСТУ 3899-2013.
Опис проекту. Терміни та
визначення основних понять з
дизайну та ергономіки в науці,
техніці, виробництві, споживанні,
оцінюванні якості (експертуванні,
сертифікації) промислових
виробів, об'єктів середовища

2

лекція

6

самостійна

Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

СK01.
СK02.
СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
ПРН
02.
ПРН
03.
ПРН
04.
ПРН
05.
ПРН
06.
ПРН
07.
ПРН
08.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
16.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді
на
теоретичні
питання.
Виконання

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK04.
ЗK05.
ЗК06.
ЗК07.
СK02.

0,5

життєдіяльності людини, а також у
розроблюваних нових стандартів.
Терміни і визначення до вимог
дизайну і ергономіки в системі
«Людина-машина». Види дизайнергономічної діяльності. Дизайнергономічне проектування.
Функціонування системи «людина
- техніка - середовище».
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Виписати із ДСТУ 3899-2013
терміни та їхні тлумачення, які
будуть використані в
дисертаційному дослідженні. Дати
визначення основоположним
термінам: «дизайн», «об'єкт та
предмет дизайну», «технічна
естетика», середовище
життєдіяльності людини»,
людський чинник», «ергономіка».
Дати визначення загальним
термінам: «дизайнові вимоги»,
«дизайнові характеристики»,
«естетичні характеристики».
Визначити поняття:
Функціонування системи «людина
- техніка - середовище». Дати
визначення вимогам до дизайну і
ергономіки в системі: «Людинамашина».
Запитання для самоперевірки.
Що таке дизайн відповідно ДСТУ
3899-2013? Що таке об’єкт та
предмет дизайну? Що таке
ергономіка? Що таке дизайнові
вимоги? Що таке дизайнові
характеристики? Чи відображають
терміни ДСТУ 3899-2013 сутність
дисертаційного дослідження.
Тема 1.3. Друковані та електроні 2
словники з мистецтва, дизайну
та ергономіки.
Опис проекту.
ДСТУ ISO 1087-1:2007
Термінологічна робота. Словник
термінів. Частина 1. Теорія та
використання. Види довідникових 6
видань. Електроні та друковані
видання. Науковий ценз
довідникових видань.
Спеціалізовані та загальні видання.
Дефініції термінів, подані в різних
виданнях і їх значення для

лекція

самостійна

практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
СK11.
ПРН
03.
ПРН
04.
ПРН
05.
ПРН
06.
ПРН
07.
ПРН
08.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді
на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK04.
ЗK05.
ЗК06.
ЗК07.
ЗK08.
СK02.
СK03.

0,5

наукових розвідок з дизайну.
Термінологічний апарат сучасних
електронних словників з
мистецтва, дизайну та ергономіки.
Робота із виданнями: Словник
української мови; Філософія
культури. Словник.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Ознайомитися із ДСТУ ISO 10871:2007 Термінологічна робота.
Словник термінів. Частина 1.
Теорія та використання.
Познайомитися із видами
довідникових видань.
Прослідкувати дефініції термінів,
які подані в різних виданнях і їх
значення для наукових розвідок з
дизайну. Проаналізувати Словник
української мови. Проаналізувати
словник «Філософія культури».
Дослідити термінологічний апарат
сучасних електронних словників з
мистецтва, дизайну та ергономіки,
що розміщені в Internet-ресурсах.
Сформувати список термінів із
електронних словників з
мистецтва, дизайну та ергономіки,
які автор буде використовувати в
дисертаційному дослідженні.
Запитання для самоперевірки. Чи
відображають терміни сучасних
електронних словників з
мистецтва, дизайну та ергономіки
сутність дисертаційного
дослідження. Чи відрізняється
тлумачення сучасних електронних
словників з мистецтва, дизайну та
ергономіки із тлумаченням
термінів ДСТУ 3899-2013. Назвати
види довідникових видань. Який
науковий ценз довідникових
видань. Назвати спеціалізовані та
загальні видання.
Тема 1.4. Етимології термінів.
Робота з тлумачними
словниками, академічними
енциклопедіями,
спеціалізованими довідниками.
Опис проекту.
Термін як предмет дослідження.
Дослідження етимології термінів
та трансформації змістового
наповнення термінів з плином

2

лекція

6

самостійна

Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
СK11.
СK12.
ПРН
03.
ПРН
04.
ПРН
05.
ПРН
06.
ПРН
07.
ПРН
08.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді
на
теоретичні

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.

0,5

часу. Терміни з численною
кількістю змістових дефініцій.
Терміни: «дизайн», «дизайн
об'єкт», «дизайн продукт»,
«дизайн-проект», «нон-дизайн»,
«імідж-дизайн».
Категоріальні визначеності
термінів «методи дизайну»,
«прийоми дизайну», «тенденції
дизайну», «проектний
інструментарій дизайну»
Сукупність визначень і вплив
одного з обраних тлумачень на
результати досліджень.
Робота із виданнями:
Енциклопедія сучасної України;
Мистецтво: терміни та поняття.
Енциклопедичне видання.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дослідити етимологію термінів та
трансформацію змістового
наповнення термінів з плином часу
по темі дисертації. Виділити
терміни з численною кількістю
змістових дефініцій.
Проаналізувати Енциклопедію
сучасної України.
Проаналізувати Енциклопедичне
видання. Мистецтво: терміни та
поняття. Сформувати Ключові
слова, які відображають сутність
дисертаційного дослідження.
Сформувати список термінів, які
автор буде використовувати в
дисертаційному дослідженні.
Розпочати формування глосарію
термінів, які будуть
використовуватися в
дисертаційних дослідженнях.
Запитання для самоперевірки. Чи
відображають сформовані
Ключові слова сутність
дисертаційного дослідження? Чи
впливає сукупність визначень і
вплив одного з обраних тлумачень
на результати досліджень? Чи
відрізняється тлумачення термінів
з мистецтва, дизайну та
ергономіки, які розміщені у
тлумачних словниках,
енциклопедіях та довідниках, від
термінологічного апарату ДСТУ
3899-2013. Чи задовольняють

питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗК06.
ЗК07.
ЗK08.
СK01.
СK02.
СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
СK11.
СK12.
ПРН
03.
ПРН
04.
ПРН
05.
ПРН
06.
ПРН
07.
ПРН
08.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.

терміни з мистецтва, дизайну та
ергономіки у тлумачних
словниках, енциклопедіях та
довідниках, термінологічний
апарат дисертаційного
дослідження.
Тема 1.5. Специфіка термінології
промислового мистецтва і
промислового дизайну.
Опис проекту.
Терміни, пов’язані з етапами
розвитку дизайну: «промислове
мистецтво», «промислова графіка»,
«промисловий дизайн», «технічна
естетика», «художнє
конструювання», «художнє
проектування», як відображення
стадіальних уявлень про функції
дизайну в суспільстві. Історичні
трансформації змістового
наповнення термінів. Сучасні
терміни «техногенний дизайн»,
«ергономіка», «біонічний дизайн»,
«дизайн-інженерія».
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дати визначення термінам:
«промислове мистецтво»,
«промислова графіка»,
«промисловий дизайн», «технічна
естетика», «художнє
конструювання», «художнє
проектування». Дати визначення
термінам «техногенний дизайн»,
«ергономіка», «біонічний дизайн»,
«дизайн-інженерія». Прослідити
історичні трансформації
змістового наповнення термінів.
Запитання для самоперевірки.Чи
використовується термінологія
промислового мистецтва і
промислового дизайну у вашому
дисертаційному дослідженні?
Тема 1.6. Специфіка термінології
дизайну одягу та індустрії моди.
Опис проекту.
Терміни усталені та інноваційні.
«Одяг», «система одягу»,
«колекція», «пред-а-порте».
Відповідність термінів сучасним
моделям світосприйняття та
життєдіяльності соціуму: лаунджколекції, флеш-іміддж,
FashionWeek, Fashion бізнес,

2

лекція

5

самостійна

2

лекція

5

самостійна

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK08.
СK07.
СK08.
СK11.
СK12.
ПРН
08.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.

0,5

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK08.
СK11.
СK12.
ПРН

0,5

Fashion колекції.
Нормативний прогнозний аналіз
поширення термінів та утворення
й впровадження інноваційних
термінів.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дати визначення термінам:
«Одяг», «система одягу»,
«колекція», «пред-а-порте». Дати
визначення термінам: «лаунджколекції», «флеш-іміддж»,
«FashionWeek», «Fashion бізнес»,
«Fashion колекції». Виділити
усталені та інноваційні терміни.
Запитання для самоперевірки.Чи
використовується термінологія
дизайну одягу та індустрії моди у
вашому дисертаційному
дослідженні?
Тема 1.7. Специфіка термінології
дизайну середовища
Опис проекту.
Подібності і розбіжності термінів
«архітектурне проектування»,
«архітектурне планування»,
«містобудівне планування»,
«архітектурне зонування». Дизайн
середовища як органічна цільова
настанова на захист довкілля і
раціональне поєднання
природнього й урбаністичного
середовища. Сучасна прадигма
трактування термінів «екологія
проектування», «екологія
мислення», «екологія культури»,
«середовищний підхід»,
«середовищне проектування»,
«системний підхід»,
«концептуальний підхід»,
«контекстуальний підхід»,
«комплексний підхід».
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дати визначення термінам:
«екологія проектування»,
«екологія мислення», «екологія
культури», «середовищний
підхід», «середовищне
проектування», «системний
підхід», «концептуальний підхід»,
«контекстуальний підхід»,
«комплексний підхід». Визначити
подібності і розбіжності у

2

лекція

5

самостійна

практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1

ЗK02.
ЗK03.
ЗK08.
СK01.
СK02.
СK11.
СK12.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.

0,5

термінах.
Запитання для самоперевірки. Чи
використовується термінологія
дизайну середовища у вашому
дисертаційному дослідженні?
Тема 1.8. Специфіка термінології
графічного дизайну
Опис проекту.
Терміни, поширені у графічному
дизайні і їх змістові поля;
«візуальне висловлювання»,
«візуальна комунікація»,
«рекламна комунікація» і
«соціальні комунікації», «система
візуальних комунікацій»,
«візуальна культура», «візуальні
імплікації», «діджитал- дизайн»,
«моушен-дизайн», «візуальна
навігація» та «візуальні навігаційні
системи» (в міському середовищі
та в інтернет середовищі).
Термінологія книжної графіки.
Термінологія в дизайні реклами.
Термінологія Web-дизайну.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дати визначення термінам:
«візуальне висловлювання»,
«візуальна комунікація»,
«рекламна комунікація» і
«соціальні комунікації», «система
візуальних комунікацій»,
«візуальна культура», «візуальні
імплікації», «діджитал- дизайн»,
«моушен-дизайн», «візуальна
навігація» та «візуальні навігаційні
системи». Дослідити термінологію
книжної графіки. Дослідити
термінологію в дизайні реклами.
Дослідити термінологію Webдизайну.
Запитання для самоперевірки. Чи
використовується термінологія
графічного дизайнуу вашому
дисертаційному дослідженні?
Тема 2.1. Робота із історичними
джерелами.
Опис проекту.
Термінологічний апарат
історичних досліджень.
Відображення генези термінів в
філософських словниках,
академічних енциклопедіях,
спеціалізованих довідниках.

2

лекція

5

самостійна

2

лекція

3

самостійна

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

2

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK08.
СK01.
СK02.
СK03.
СK11.
СK12.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.

0,5

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1,5

ЗK02.
ЗK03.

0,5

Поняття стилю, стилістичних течій
та стилістичних спрямувань.
Поняття культури і субкультури.
Терміни, утворені субкультурами і
проблеми доречності їх
використання в наукових
дослідженнях. Терміни, пов’язані
ієрархією мистецтва в Країні Рад:
«монументальне мистецтво»;
«образотворче»; «декоративноприкладне» - наукові дослідження
в означених галузях мистецтва і їх
переосмислення в контексті
сучасних дизайнерських практик.
Об'єкти і предмети наукових
досліджень в мистецтвознавстві
ХХ і ХХІ ст.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дослідити тлумачення термінів в
історичних джерелах.
Прослідкувати зміну тлумачень в
історичному часі. Відображення
генези термінів в філософських
словниках, академічних
енциклопедіях, спеціалізованих
довідниках. Сформувати список
термінів та їхнє тлумачення в
історичних джерелах. Визначити
поняття стилю, стилістичних течій
та стилістичних спрямувань.
Запитання для самоперевірки.
Чи задовольняють терміни з
мистецтва, дизайну та ергономіки
в історичних джерелах
термінологічний апарат
дисертаційного дослідження. Чи
відрізняється тлумачення термінівз
мистецтва, дизайну та ергономіки
в історичних джерелах, від
термінологічного апарату ДСТУ
3899-2013.
Тема 2.2. Проблеми
2
міждисциплінарних досліджень
та їхня термінологія.
Опис проекту.
Дизайн як комплексна
міждисциплінарна проектнохудожня діяльність, що інтегрує
природознавчі, технічні,
3
гуманітарні знання, інженерне і
художнє мислення і спрямована на
формування на промисловій основі
досконалого предметного оточення

лекція

самостійна

питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.
ЗK08.
СK01.
СK02.
СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK11.
СK12.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.
ПРН
19.
ПРН
20.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1,5

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.

0,5

людини в усіх без винятку сферах
життєдіяльності. Формування
предметно-просторового оточення
людини з урахуванням
різноманітних взаємозв'язків
життєдіяльності людей,
архітектурного середовища і
природного довкілля.
Передпроектний аналіз. Пошук,
збирання, обробка й узагальнення
всебічної інформації, що
стосується теми проектування.
Людиноцентризм дизайнпроектування. Використання
термінології суміжних областей.
Уніфікація та стандартизація
термінів. Тотальний дизайн.
Психодизайн. Етнодизайн.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дослідити тлумачення термінів у
міждисциплінарних дослідженнях.
Дослідити використання
термінології суміжних областей
при формуванні предметнопросторового оточення людини.
Скласти список наукових термінів
в інших сферах науки, які
необхідно ввести термінологічний
апарат дисертаційного
дослідження.
Прослідкувати процес уніфікації та
стандартизації термінів. Дати
визначення термінам: «Тотальний
дизайн», «Психодизайн»,
«Етнодизайн».
Запитання для самоперевірки.
Чи задовольняють терміни з
мистецтва, дизайну та ергономіки
в тлумаченні у суміжних
дисциплінах термінологічний
апарат дисертаційного
дослідження. Чи відрізняється
тлумачення термінівз мистецтва,
дизайну та ергономіки у суміжних
дисциплінах від термінологічного
апарату ДСТУ 3899-2013.
Тема 2.3. Термінологія правових 2
документів
Опис проекту.
Тлумачення термінів у
законодавчих документах.
Обов'язковість застосування
термінів законодавчих та

лекція

завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK07.
ЗK08.
СK01.
СK02.
СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
СK11.
СK12.
ПРН
07.
ПРН
08.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.
ПРН
19.
ПРН
20.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1,5

нормативних документів. Терміни,
що регламентуються. Терміни з
мистецтва, дизайну та ергономіки
в тлумаченні у законодавчих
документах. Мистецтвознавча
термінологія на прикладі
Конвенції про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини.
Терміни: «пам’ятки», «ансамблі»,
«визначні місця», «культурна
спадщина», «Універсальний
дизайн у сфері освіти».
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дослідити тлумачення термінів у
законодавчих документах. Скласти
список термінів, що відображені в
законодавчих та нормативних
документах, які необхідно ввести
термінологічний апарат
дисертаційного дослідження.
Дослідити мистецтвознавчу
термінологію на прикладі
Конвенції про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини.
Дослідити тлумачення термінів:
«пам’ятки», «ансамблі», «визначні
місця», «культурна спадщина»,
«Універсальний дизайн у сфері
освіти».
Запитання для самоперевірки.
Чи задовольняють терміни з
мистецтва, дизайну та ергономіки
в тлумаченні у законодавчих
документах термінологічний
апарат дисертаційного
дослідження. Чи відрізняється
тлумачення термінів з мистецтва,
дизайну та ергономіки у
законодавчих документах від
термінологічного апарату ДСТУ
3899-2013.
Тема 2.4. Наукова фахова
термінологія в публікаціях
науковців з мистецтвознавства,
дизайну та споріднених галузей
знань
Опис проекту.
Значення термінів для визначення
вектору наукових досліджень.
Розбіжності й дотичності у
змістовому визначенні термінів:
«дизайн-концепція», «дизайнмислення», «стратегічне

3

самостійна

Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.
ЗK08.
СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
СK11.
СK12.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.
ПРН
19.
ПРН
20.

0,5

2

лекція

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1,5

3

самостійна

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних

ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.
СK02.

0,5

мислення», «творче мислення»,
«дизайн-стратегія», «дизайнпланування», «дизайн-прогноз»,
«дизайн-передбачення», тощо в
наукових дослідженнях з дизайну,
соціології, психології, маркетингу.
Змістові розбіжності термінів:
«Еко-дизайн», «біо-дизайн»,
«іміджевий дизайн» , тощо.
Терміни, що пов'язують дизайн з
іншими видами та жанрами
декоративно-прикладного
мистецтва: «арт-дизайн», «лендарт», «арт-буки», «арт-колекція»,
тощо.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дослідити тлумачення термінів у
наукових фахових публікаціях у
провідних науковців. Скласти
список науковців, які займалися
або займаються тлумаченням
термінів. з мистецтва, дизайну та
ергономіки. Сформувати список
термінів та їхнє тлумачення
провідними науковцями.
Запитання для самоперевірки. Чи
задовольняють терміни з
мистецтва, дизайну та ергономіки
в тлумаченні провідних науковців
термінологічний апарат
дисертаційного дослідження.
Чи відрізняється тлумачення
термінівз мистецтва, дизайну та
ергономіки в провідних науковців,
від термінологічного апарату
ДСТУ 3899-99.
Тема 2.5. Застосування фахової
термінології в навчальнометодичній літературі.
Опис проекту.
Академічна доброчесність.
Аналітично-синтетична обробка
науково-технічної інформації.
Переклад і редагування термінів.
Термінотворення. Методи
дослідження в галузі термінології:
описовий метод, описовоаналітичний метод, історичний
метод, порівняльно-історичний
метод, зіставний метод, метод
компонентного аналізу, метод
логіко-поняттєвого аналізу
словникових дефініцій, метод

2

лекція

3

самостійна

завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
СK11.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.
ПРН
19.
ПРН
20.

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1,5

ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
СK02.
СK03.
СK04.
СK05.
СK07.
СK08.
ПРН

0,5

системного аналізу, метод
контекстуального аналізу, метод
кількісного аналізу, логікосемантичний метод,
лексикографічний метод.
Послідовність та основні етапи
роботи над термінологічною базою
статті та кваліфікаційного
дослідження.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Дослідити тлумачення фахових
термінів
навчально-методичній
літературі.
Скласти
список
фахових термінів, що відображені
у навчально-методичній літературі.
Запитання для самоперевірки. Чи
задовольняють терміни з
мистецтва, дизайну та ергономіки
в тлумаченні у навчальнометодичній літературі
термінологічний апарат
дисертаційного дослідження. Чи
відрізняється тлумачення термінів
з мистецтва, дизайну та ергономіки
у навчально-методичній літературі
від термінологічного апарату
ДСТУ 3899-2013.
Тема 2.6. Формування глосарія
2
термінів наукової роботи.
Рекомендації щодо
впровадження у термінологічний
стандарт.
Опис проекту.
Термінологічна робота. Вимоги до
терміна.
Створення
банків 3
термінів. ДСТУ ISO 5127:2007.
Інформація
та
документація.
Словник термінів. Відповідність
між англійськими, російськими та
українськими термінами. Поняття.
Понятійне
поле.
Сукупність
термінів.
Професіоналізми.
Терміни.
Завдання для самостійної
роботи. Практичні завдання.
Провести термінологічну робота.
Визначити вимоги до терміну.
Створення банків термінів. ДСТУ
ISO 5127:2007. Визначити
відповідність між англійськими,
російськими та українськими
термінами. Розробити глосарій.
Запитання для самоперевірки.

09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.
ПРН
16.
ПРН
19.
ПРН
20.

лекція

самостійна

Лекція,
презентація,
опитування
студентів.
Оцінка
набутих
знань.
Відповіді на
теоретичні
питання.
Виконання
практичних
завдань.
Робота з
нормативною
та науковою
літературою.

ЗK02.
ЗK03.
ЗK04.
ЗK05.
ЗK06.
ЗK07.

1,5

СK02.
СK03.
СK04.
ПРН
09.
ПРН
10.
ПРН
11.
ПРН
12.
ПРН
13.
ПРН
15.

0,5

Що таке понятійне поле.
Вид підсумкового контролю:

Залік

Форма
контролю

Всього:
Тести
Загальний підсумок

25
75
100

Технічне і програмне забезпечення
Обладнане ергономічне робоче місце для одного аспіранта (6 м²):
комп'ютерний стіл, крісло із масажером, ноутбук, персональний комп’ютер,
мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, мікрофон,
сканер, принтер, аудіо-колонки, шафа для зберігання матеріалів, кардіотренажер. Температура повітря в приміщенні — +20°, вимоги до повітрообміну
- 3 кратність за 1 год (ДБН В.2.2-3:2018).
Доступ до Classroom, GoogleMeet, Mudle.
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Політика вивчення навчальної дисципліни
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доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації
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Для повного оцінювання роботи аспірант презентує усі етапи роботи.
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