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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
 

Обовязкова  

                          

Загальна кількість  
годин –  150 

Семестр 
7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента –8,5 

13 год.  год. 
Практичні/семінарські заняття 

 год.  год. 
Лабораторні 

26 год.  год. 
Самостійна робота 

111 год. год. 

Вид контролю:  
екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
Мета дисципліни «Естетика товарів та дизайн» є формування майбутніх 

товарознавців цілісної картини формування естетичних  технічного прогресу в їх 
комплексі і взаємозв’язку. Дати знання спеціалістам – товарознавцям у галузі 
дизайну і показників, формоутворюючих і гармонізуючих засобів композиції, 
аналізу естетичних властивостей, а також нормативної документації з оцінки 
естетичних показників. 

Естетичні вимоги до товарів займуть особливе місце серед основних 
вимог, які знаходять духовне вираження потреб, смаків та особливостей 
суспільства. 

Естетична освіта товарознавців стає особливо актуальною в умовах 
реформування економіки України,  розширення самостійності торгівельних 
підприємств. Товарознавець зобов’язаний володіти різноманітними методами і 
засобами об’єктивної оцінки товарів, основами аналізу естетичних властивостей, 
вміти виявляти у товарі найважливіші показники, що визначають естетичний 
рівень промислової продукції. 

   
 
 
 



3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усь
ого  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 
л п/с лаб.  СРС 

 
л п/с лаб.   СРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1.  Основи естетики. 

Тема 1 Методологічна 
основа естетики товарів та 
дизайну.. 

30 2  4 24      

Тема 2. Розвиток художніх 
стилів та моди. 

30 2  4 24      

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 4  8 48      

Змістовий модуль 2. Естетика товарів народного споживання. 
Тема 3. Стилі художнього 
конструювання товарів 
(дизайн). 

18 2  4 12      

Тема 4. Елементи, які 
формують естетичні 
властивості товарів. 

18 2  4 12      

Тема 5 Композиція товарів. 18 2  4 12      
Тема 6. Естетичні 
властивості товарів. 

18 2  4 12      

Тема 7. Загальні принципи 
естетичної оцінки товарів. 

18 1  2 15      

Разом за змістовим 
модулем 2 

90 9  18 63      

Усього годин  150 13  26 111      

 
4. Теми семінарських/лабораторних занять 

№ 
з/п 

Вид та тема заняття Кількість 
годин 

1 Методологічна основа естетики товарів та дизайну. 4 

2  Розвиток художніх стилів та моди. 4 

3 Стилі художнього конструювання товарів (дизайн). 4 

4  Елементи, які формують естетичні властивості товарів. 4 

5 Композиція товарів. 4 

6 Естетичні властивості товарів. 4 

7 Загальні принципи естетичної оцінки товарів. 2 

 Разом 26 

 
 
 
 



5. Індивідуальні завдання 
 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір статистичної інформації щодо естетики товарів та дизайну. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,     

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях . 
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

 Вид та тема 
заняття 

Кількість 
годин  

самостій-
ної роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Основи естетики 
Лабораторне 

заняття       
Тема 1 

Методологічна 
основа 

естетики 
товарів та 
дизайну. 

 
    

 
 
 
 

24 

1.Вивчення предмету та методів естетики.  
Поняття «естетичне» та  «художне. Їх схожість 
і розрізнення. Естетичні Основні естетичні 
категорії перетворення дійсності. Форми 
естетичного освоєння  світу. Технічна 
естетика. Естетика побуту. Основні естетичні 
категорії. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8]. 
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 
обговорюва

ння 
доповідей. 

Лабораторне 
заняття 
Тема 2.  

Розвиток 
художніх 
стилів та 

моди.. 

 
 
 
 

24 

1.Вивчення поняття стилю.  Соціально-
економічні, політичні, ідеологічні фактори, які 
впливають  на формування та зміну стилю. 
Основні  художні стилі світової культури: 
античний ,романський, готичний, ренесанс, 
бароко, рококо, к ласицизм, ампір, модерн, 
конструктивізм. їх відмінні особливості. 
Процес становлення сучасного стилю. Мода її 
зв’язок зі стилем. Фактори зміни моди. 
Основні поняття моди. Фактори, які впливають 
на формування моди в сучасних умовах. 
Мистецтво. Види мистецтва. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8]. 
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 
 

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 
обговорюва

ння 
доповідей. 

Разом 
змістовий 
модуль 1 

48   

Змістовий модуль 2. Естетика товарів народного споживання. 
Лабораторне 

заняття 
Тема 3.  
Стилі 

художнього 
конструювання 

товарів 

 
 
 

12 

1.Вивчення технічної естетики як науки про 
художнє конструювання. Художнє 
конструювання (дизайн),його роль в утворенні 
промислових виробів та предметного 
середовища. Основні завдання та напрями 
дизайну. Етапи розвитку художнього 
конструювання в Україні. Вплив різноманітних 

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 



(дизайн). 
 

факторів на формування властивостей 
промислових виробів. Етапи художнього 
конструювання. Вивчення естетичних вимог 
покупців до продукції, шо випускається, збір 
інформації про вироби-аналоги, складання та 
аналіз еталонного ряду виробів-аналогів з 
різноманітними рівнями якості, складання 
технічного завдання на проектування 
(макетування та виготовлення дослідних 
зразків). 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8].  
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

обговорюва
ння 

доповідей. 

Лабораторне 
заняття 
Тема 4. 

Елементи, які 
формують 
естетичні 

властивості 
товарів. 

 
 
 
 

12 

1.. Вивчити поняття про форму товарів як про 
об’єкт дизайну Характеристика первинних 
елементів форми виробів: геометричний 
вигляд, великість, становище в обширі, маса, 
текстура, декор, колір, світлотінь. Колір у 
формуванні товарів. Первинні кольори. 
Змішання кольорів (адаптивне, субтрактивне,  
методом усереднення). 
Фізичні, фізіологічні, емоційно-психологічні 
властивості кольору. Фактори які впливають 
на відображення кольору. 
 Джерела [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8]. 
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 

 

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 
обговорюва

ння 
доповідей. 

Лабораторне 
заняття 
Тема 5 

Композиція 
товарів. 

 
 
 
 
 

12 

1.Вивчити  поняття композиції Закономірності 
композиційних вирішень. Суть, форми і зміст. 
Образність,, цільність композиції 
Композиційна східність окремого предмета. 
Колір та засіб композиції: Кольорові гармонії: 
контрасні, нюансні. Орнамент. Види, галузі 
пристосування художня цінність орнаменту. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5, ]6,7,8.) 
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до виконання контрольно-модульної роботи.. 

 

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 
обговорюва

ння 
доповідей. 

Лабораторне 
заняття 
Тема 6 

 Естетичні 
властивості 

товарів. 

 
 
 
 
 

12 

1.Природа і  суть естетичних властивостей, їх 
особливості та зв'язок з іншими 
властивостями. Вагомість естетичних 
властивостей різноманітних груп .  Комплексні 
та одиночні показники естетичних 
властивостей.  Інформаційна виразність 
композиції товару. Знаковість, оригінальність, 
відмінність стилю і моди. Раціональність  
форми  (відповідність форми призначенню). 
Цільність композиції, одиничні показники: 
організованість обсяг - просторійної 
структури, тех тонічність, колорит, 
пластичність, організованість графічних і 
фактурно-текстурних вирішень,  їх 
характеристика. 
Досконалість виробничого виконання:  

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 
обговорюва

ння 
доповідей. 



старанність обробки поверхонь, чистота 
виконання  співчленів, раціональність  і 
художність внутрішньої та зовнішньої 
обробки, оброблювання матеріалів, 
маркірування та пакування. Стабільність  
товарного виду. Формостійкість, збереження 
деталей від пошкодження, міцність покрить,  
маркірування та пакування 

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8]. 
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до виконання контрольно-модульної роботи.. 

 
Лабораторне 

заняття 
Тема 7 

 Естетичні 
властивості 

товарів. 

 
 
 
 
 

15 

1.Нормативна документація з оцінки 
естетичних властивостей товарів, їх зміст. 
Методи проведення оцінки  естетичних 
властивостей товарів: експертна, соціологічна. 
  Види оцінки естетичних властивостей: 
цілісна, комплексна, сполучення.  Шкала 
оцінки:.  Етапи оцінки: підготовчий, основний, 
заключний.  
    Елементи естетичної оцінки товарів  різних 
груп. 
  Особливості оцінки естетичних властивостей 
товарів культурно- побутового призначення та 
господарчого. Обумовленість естетичного 
рівня якості цих товарів рівнем їх техніко- 
конструктивного рішення. 
    Особливості оцінки  естетичних  
властивостей одежно -взуттевих товарів 
.Обумовленість естетичного рівня якості 
одежно- взуттевих товарів, переважаючими в 
суспільстві смаками, нормами. 
  Особливості оцінки естетичних властивостей 
продовольчих товарів. Спільність зовнішнього 
виду та смакових якостей продовольчих 
товарыв. 
 

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8]. 
2. Само-тестування. 
3. Підготовка до виконання контрольно-модульної роботи.. 

 

Тестування,  
та 

індивідуаль
не 

опитування, 
заслуховува

ння та 
обговорюва

ння 
доповідей. 

Разом 
змістовий 
модуль 2 

63   

Разом 111   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. Методологічна основа естетики 
товарів та дизайну 

        +      

2 Розвиток художніх стилів та 
моди.. 

         +     

3 Стилі художнього конструювання 
товарів (дизайн). 

        +      

4. Елементи, які формують 
естетичні властивості товарів. 

           +   

5. Композиція товарів. 
 

        +      

6. Естетичні властивості товарів           +    
7. Естетичні властивості товарів             +  

 
 

8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

       Передбачено такі види контролю навчальної діяльності студентів: поточний, 
модульний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних занять. Модульний контроль здійснюється в письмовій 
формі шляхом відповіді на питання та розв’язання задач, які представлені в 
білеті. Модульний контроль здійснюється 2 рази за семестр. Підсумковий 
контроль проводиться у формі екзамену (відповіді на питання, що представлені в 
у білеті)                                      

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються: 

1) у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при 
проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 
 
 
 



 
Оцінювання протягом семестру 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 4  4  4 12 

Тема 2 4  4  4 12 

Разом змістовий 

модуль1 
8  8  8 24 

Змістовий модуль 2 

Тема 3 2  2  2  

Тема 4 2  2  2  

Тема 5 2  2  2 8 

Тема 6 1  1  2 6 

Тема 7 1  1  2 6 

Разом змістовий 

модуль 2 
8  8  10 26 

Разом                                   16                                         16                                           18 50 

 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів – теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини  (1 ситуаційне 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 

 



 
Шкала оцінювання практичної частини 

 
Сума балів Критерії оцінювання 
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Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

 
7 

Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

 
4 

Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 
оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 
помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 
результатів вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Опорний конспект лекцій (електронний варіант) 
2. Візуальне супроводження лекцій (презентації) 
3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
4. Комплекти індивідуальних завдань. 
5. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
 

 
 
 
 



12. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Волошко  Н.И.   Эстетика и дизайн товаров:  Учебно - практическое пособие.-
М..Издательско -торговая корпорация. «Дашков и К», 2008.- 256 с.. 
2. Доманцевич Н.Т., Полікарпов Т.С. Естетика товаріві народного споживання і 
дизайн. – К.: Укоопосвівта, 1995. – 114 с. 
3 Естетика товарів народного споживання і дизайн:  Опорний конспект лекцій.  
Росоха Т.Ю. – К.: КДТЕУ, 1999. – 66 с. 
4. Иванова  В.Я. Основы эстетики потребительских товаров: Учебное пособие -3-е 
изд. -  М.:Издательско -торговая корпорация. «Дашков и К», 2008.- 244 с. 
5. Ильин Н.М. Эстетика  товаров: Учебное пособие. –М.:ИНФРА-м, 2002. – 191с. 
6. Тюремнова Н.А. , Лайко Д.П.  и др. Эстетика товаров народного потребления. – 
Киев: Донецк: Вища школа, 1983. – 176 с. 
7. Федотов М.В., Сомов Ю.С. и др. Оценка эстетических сивойств товаров. – М.: 
Экономика, 1970. 
8 Царёв В.И. Эстетика и джизайн непродовольчих товаров: Учеб. пособие для студ. 
Высш. учеб. заведений. – М: Издательский центр «Академия», 2004.-224 с. 
занять»   
Допоміжна 
1. Бореев Ю. Эстетика. –Политиздат, 1988. -496 с. 
2. Естетика:.Підручник/ Л.т. Левчук, В.І. Панченко,О.І. Оніщенко,Д.Ю. Кучерюк;  За 
заг. Ред.Л.Т. Левчук. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2006. -431 с. 
3, Казаринова В.И.  Товароведу о красоте и композиции. –М.: Экономика, 1978. – 
257 с. 
4. Методика оценки эстетического уровня качества изделий культурнобытового 
назначения. – М.: ВНИИГЭ, 1973. 
5. Художественное конструирование / Под ред. З.Н. Быкова, Г.Б.Минервина. – 
М.: Высшая школа, 1986. 
Інформаційні ресурси 
1. Науково-інформаційний центр «Леонорм» (Електронний ресурс). – Режим 
доступу: http:www leonorm.com 
2.Сайт для товароведов [Електронний ресурс). - Режим доступу: http: // 
www.tovaroved/ucoz. ru 
3. Портал споживача (Електронний ресурс). - Режим доступу: http: // 
www.consumerinfo.org.ua 
4. Справочник потребителя (Електронний ресурс). – Режим доступу: 
http:// test,org..ua 
5. Офіційні сайти українських і зарубіжних виробників товарів культурно-
побутового призначення та оптових і роздрібних підприємств. 

 
 
 
 
 


