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ДИЗАЙНЕР1В

Дисциплин nd аиачаютк студент*-диийнсри поаинн! с прият 
шдккоку становлению ix багатомфного погдяду на майбутию профеаю. 
Тому особливо! тачущосп в зазначеному конгекеп ндбувас те. то 
опанування у ВИЗ игально-профсайнмх, профессию i спешалъних 
днециплж повннне закжчувлтио. розробкою курсових проекпв. 
виконамня яких займэс навчАтьннЙ семестр Так. одшоо з провиних » 
вугьхоспсшАтыгах дисциплин у шдготовш грлфношх дизайнер!в с „Дизайн -А 
оевпним продухшГ (дизайн навчильннх. рочш ключи х. енциклопеднчних, 
художжх видаю.), яка с исяи’смною складовою змклу ТхюоТ маЯбугньо! о 
профеойжм тялыюсп 3 цього предмету студент 3 курсу сташонарно! * 
форми навчання (6 семестр) та 4 курсу заочно* форми кавчання (8 семестр) ф, 
повинн! внконувагн хурсовий проект. У дидактичному тдношаип 
рогробы курсового проекту з дизайну ocainiboi продукшТ угворюс 
захлючнмй стал дидактичного циклу дисшшлш за групою загально- 
профссшних I спсшатьних предмет! в. У цьому зв'пку курсовс 
просктуванкя можнл ронмядати нс плыси як один з вили* сачоспйно! 
микдисциплжарно! наачдлыю-профсс1йно| й ексиернменталыю-творчоУ 
робоги студекпв. алс i як органплшй форми контролю ixrax профсстйинх 
знаю, узою i кавичок (I. с. 118]

Анали доел I джемь i публисашй 1 проблем и ппкачскня осковних 
вимог до оформления курсових проекпв з piiHHX дисциидж за 
спсталъшсло ,драф!чний дизайн" с предметом особливо! увагн 
педагопчжн иаухи Ця проблема довод! гакбоко лослижска в працях 
таких иауковшв як: К. Буров (з лисциплжи „Формоутворення"),
В Казаринова (з лисшшлжи „Дизайн плакату”), В. Бнкова, I. Жихарев (з 
дисципдти Лроектування ф!рмо»ого стилю”), В. Погорельчук.
В Люняк. Б. Валуснко (з дисциплши ..Шрифт”), Л. Соколине.
В Богуслдвсш („Комн'ютсрнс проектування”), I. Удрю. Т. Стотсьха
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(JcTopia мисгаггв") ra in. Одна* у нлукових доаиджсннях нс 
иридплстъся увага описанию основних вимог до оформления курсового 
проекту само з лисшшлши „Дизайн освиньо! продуют"

Актуальность заэначено! проблсми. и недостагня розроблсшсть у 
педагопчжй uayui даюгъ можлнВ1Сть окрсслити мету стагп: внзначеннд 
оснонннх вимог до оформления курсового проекту з диецнп.ини .Дизайн 
ocBiTHboi продукшГ, що склалатамс тсоретичш аспскти проектування 
осв1гньоТ продукт! у профсайжй пииотовш майбутшх дизайнср!в.

Тема курсового проекту .дизайн пшжхи-irpUDm з [пзнввальними 
фузиоиональннми якостямн". Тема ироскту с загальною для seix, (фоте 
надагться кожному студентов! можливкггь обрати за влаеннм бажакням 
конкрстнс вил алия, яке за и аз вою, змнлом, видом (навчальнс. 
енциклопеличне. мстодичнс, довщковс, шзнавальне. розвиваюче тощо), 
призначенням до пенно! nixonoi кате гори дитячо! аудитор!) коже 
вирпнятися ви ШЛЯХ КНИЖОК.

Курсовнй проект складасться з двох частнн: теоретично» та 
художньо-проектноТ робой.

Вимоги до оформления пояснювально! записки курсового проекту 
з ДОП:

I Обе я г пояснювально! записки -  20-25 cropinoK укражською 
мовою без урахувашм cTopiuoK. як! мигтять список викорисганих джерсл
i додятюв.

2. Ha6ip тексту злйснюсться в формат! Microsoft Word (*doc, 
•«О кеглем шрифту X? 14 (Times New Roman) на nanepi формату- A-4. 
Поля: верхне -  20мм. ннжне 20мм, праве -  15мм й Л1вс -  30мм. через 
1,5 м!жрядконих нгтервали Шрифт друку мае бути чпким. чорного 
кольору, середньо! жнрносп. ийльшеть тексту скр)зь однакова.

3. Заголовки струюурнкх частнн пояснювально) записки 
.ЗМ1СГ, ..ВСТУ1Г, „РОЗД1Л I". ..РОЗДШ II". .ДИСНОВКИ". 

..СПИСОК ВИКОРИСТЛНИХ ДЖЕРЕЛ", .ДОДАТКИ" друкуютъея 
великими лиероми по центру смути набору. Заголовки пироздьнв 1.1., 
1.2., 13., 2.1 . 2.2., 2 3 та iiimi друхують маленькими литерами (xpi.M 
першо) велико!) з абзацного вшетупу. Кралку в юнщ заголовюв не 
сгавлять

4. Кожний роздал, кожний пшроздал теоретично! частини 
курсового проекту треба починати з ново! сторшхи

5. М)жрядкопа в:дс|цнь ыд шолонюв пшроздипв до початкового 
рядха основного тексту маг дор1внювати 2-3 штермлам.

6. Нумерашю стоянок подоють арабськими лперами у 
нерхньому nieoMy кутку сторшки без кропки в юнщ.

7. Першою сюршкою пояснювально! записки с титульиий 
дркуш. який включакль до загально! нумераш! ciopinoK проекту На 
титульному аркуш! номер cropiHKH нс сгавлять.
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8. У текст! обов'язково мають бути посилання на лгесратурш 
джсрсла в квадратних дужках теля цитат. Перша цифра -  номер джерела 
в списку ;птератури, який долаетъея в кшш письмовоУ частили проекту, 
друга -  номер сторшки, напрнклад: [2, 37].

Структура теорстичноТ частили курсового проекту: 1) титульний 
аркуш; 2)змют; 3) вступ; 4)основна частила: роздш перший, висновки до 
роздшу першого, роздш другий, висновки до резолу другого; 5) загалып 
висновки; 6) додатхи; 7) список використаних джерел.

Вимоги до струкгури та зчкгту теоретнчно‘1 чистили 
курсового проекту:

1. Титульний аркуш пояснювальноТ записки мае мктита в 
верхшй HacTHHi сторшки таке: „МЫстерство оевгги i науки, моло/п та 
спорту УкраУнн”, нижче через 1,5 штервали наймснування вишого 
навчального закладу, дс студент навчасться. щс через 1,5 1нтсрвали 
вниз -  назву структурного пшроздшу ушвсрситету. 1, нарсигп. через 2 -  
3 пттервали вниз назву кафедри. По центру титульного аркуша вказусться 
тема курсового проекту, де зазначаеться назва обрано'Т студентом книжки 
для виконання завдання; в1ам1часться назва дисциплши. з яко! 
внконусгься робога. Пр!звище, 1м ’я, но батьков1 студента, який 
виконував курсовий проект i викладача, шо керував ним. розмпцуються в 
правому стовпчику, ннжче в!д теми проекту на 3-4 штервали. Внизу 
титульного аркуша вказусться Micro i piK виконання. Загальна 
композишя тексту мае бути по центру.

2. Зм1сг подають шеля титульного аркуша. 3mict пояснювальноТ 
записки курсового проекту мае мютита перелж роздьнв, пироздшш та 
iHUiHX структурних елементтв, яю повинш точно повторювати заголовки в 
текст! Не дозволясться в 3Micri скорочувати заголовки, або давзти »х в 
шппй рсдакцп пор1вняно з заголовках!!! в reKcri. Позначсния „роздш” 
пишуться в один рядок з вщповщним йому заголовком i вщокрсмлюються 
в1л них крапкою. 3 великоТ ;птери га без кралки в кшш починаються eci 
заголовки в змютт. Крапкамн з’еднують останнс слово кожного заголовка з 
вшловщним номером сторшки в правому стовпчику IMicry.

3. Вступ розкривас сутшсть i сган проблеми обраноТ теми 
курсового проекту, ТТ значуппсть, шдстави (мотиви) для и розроблення, 
обгрунтува>!ня необхТдносп зшйснсння проекту. У BCTyni також 
визначають об’скт, предмет, мету та завдання курсового проекту.

4. Основна частина курсового проекту складаеться з двох 
роздшв. Кожний роздш починасться з ново! сгоршкн. У кшш кожного 
роздшу фор.мулюють висновки 3i стислим викладом наведеннх 
результат в робота.

4.1. У РоздЫ першому „Передлроскгш достижения" мають бутн 
чотарн пщроздти: а) пшроздш 1.1. -  „Визначсння зм1сту та цшьового 
призначення книжкимграшки з шзнавалышми функшоналышми якостями
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„(налил обраиого видання)"; 6) пшроздш 1.2. - Хупнснт характеристики 
об’ехпв дизайну книжки ..(натвд)"; в) у птдрепдйт 1.3. -  .Лсихолопчж 
особлнвосп ежового сирийшптя чктацькоТ аудитора”; г) пшроздьл 1.4. -  
Дтагносгака реального pieiw дизайну аналопчних вндань"; д) у вненовках 
до роздал) 1 в sincift формт стисло узатдлънюютъея даш э провсдсного 
перед проектного дос.иджсння за кожним пйроздшом.

4.2.Роздп 2 ..Просктуваиня книжкимтраижн з тизнавалыжми 
функтионхтьними «костями „(назьа нидання)" складасться з чотирьох 
таких пшроздейв а) нароздьл 2.1. -  „Обгрутгтування проектинх вимог до 
художньо-обрюних i комнозишйних слсмеиттв книжки-тграшки Дназва)**; 
б) пирозды 2.2. -  ..Вкзндчення комплексу функпюнадьних вимог до 
хнижхи-1грашхи' -  обгрунтовусться виб1р методу конструювакня та 
архгтектонжи макету обраною студентом видання; в) пирозди 2.3. -  
Хозробка проекта их вимог до тнпографських елсме1т в  кннжки-1грашки.. 
(идни)", г) шдроздп 2.4. -  „Тсхнолопя просктуваиня кннжки-прапшг 
..иазва"; д) у висновках до povxuy 2 коротко пшбивдхггься писумки за 
кожним пйроздшом: 2.1.. 2.2..2.3.. 2.4

5. У загальних висновках нсобхтлно наголосити на якасних 
показниках злоб утих результат! в просктуваиня. поржштти на скшьки 
вони сшвшши з прогнозуванням просктних вимог до майбугнього 
видання

6. Додатхи маюгь micthth в co6i кссрокопи. фотографн 
аналопчних видань. що розглядалмся студентом у перед проектному 
лослиженш; сскьн пюстрашй. композишй розворолв, чорноаих макси в 
i замольовок варган пв хольорових piuKHb.

7 Список використаних лжерел ели розмнцувати в дгфаыпюму 
порядку прпвнш перших авторов вбо заголовк1в чи в порядку появи 
посилань у тсксп Ыблюграфгчний опне джерел складакт. зпдно до 
чинних стандарт з б!блютечноГ та виланничоТ справи У кражи

Вимоги до оформления художиьо-проскгно'г частики курсового 
проекту

1. (.’творений студентом дизайн кннжкнчграшхи мае бути 
представлений на злхист курсового проекту у виглядт надрукованого 
орилнал-максту видання обсягом не менш 12 cropiHOK.

2 Представлений орипндт-макет повинен вщртэнятися високим 
ршнсм художнкого, конструктивного та типографського вмконання. дс 
Bci елсмснти архпектонжи вшлядають тарможйно та дощлыю 
пгдпорядковуютъея одне одному за своУм м!сцсм i функшею.

3 Виконаиий орипндт-макет мае бути за конструхтивним 
ргшенням або формою досита орипндтьним. нричому орипндтыпеть 
рштення повинна наочно обтрунтовукатись високими шзнавальнимн 
функцюнальними «костями, додатковою ш формативы icno художньо- 
образинх i тнпографських слсмснпв книги.

127



Вкник ЛНУ iMCHi Гм pa с» Щсвчснкя Jit 1 1 (246), Ч. 1|, 2012

4. Головною метою виконаного проекту вндання с можлнв!сть 
через гру за допомогою дотепних функцюнальних слемснлв залучнти 
дитяну до шанання ceiiy, до акпшзаци мислсння. вияву гворчих 
з.шбностсй та вияву бажання навчатись.

5. Створсний студептом оригшал-махег книжюиграшкн мае за 
зм1Стом. стюпстикою. образшело, конструкщсю, манерою, тсхжкою 
виконання. шрифтовим рвениям, шзнавалышми властивосгями 
повтстю вшповдатн ртвто розвитку та BiKoeifi категорн читана, його 
психологи сирийняття.

Структура орипнал-макету книжкнйграшки: I) футляр (за 
бажанням); 2) суперобкладинка (за бажанням); 3) обклалинка (розворот); 
4) форзац (2 розвороти); 5) титул (1 розворот (орнаментально-шрифтове 
рпиення); 6) чотирн розворотн з наявним модульним розташуванням 
тексту, ипострашй та оригшалышх конструктивных слемснлв

Засобн художнього иросктування: nanip формату А-3, а гакож 
формату притаманного специфш конкретного вндання (зпдно BiKoeoi 
категорн читана, забегу та прнзначення), картон, кольоровий nanip 
формату Д-4, А-3; проел, кольоров1 ол1вщ, тучка, lyaxucBi фарби, певдп, 
пастель, туш, гумовий клей, лш'|йка, аракал. клей ПВА, марля, ножиш; 
комп'ютерна графша, традишйш граф|чж техшки (на виб1р).

Таким чином, теорстичт аспекги проектування оевггньо? 
продукцп, найкращиы чином виевплено у 3MicTi курсовоого проекту з 
ДОП, який мае вшповоати таким вимогам: 1) складатися з теоретично! 
та практично! частили; 2) кожна частина курсового проекту повинна 
мати 8ЩП0В|Дну структуру; 3) теоретична частина повиниа бути 
оформлена зпдно конкрслю поставлених вимог; 4) змкгг теоретично! 
частный проекту мае бути послйювним, чпким, досить грунтовним, 
лопчним та розкривати спсцнф|чтп особливосл Вступу, кожного розшлу, 
пщрозд!лу та 1нших структурных складових тексту; 5) практична частина 
проекту повинна проектуьагись послшовно, методично та воловшати за 
piBiieM художньо-композишйного. конструктивного й по;играф1чно(о 
виконання конкрстним сошальним, естетичним та пол!граф!чним 
вимогам; 6) практична частина повинна мати вказану плыость 
струкгурних елеменлв макету та виконана н залученням воповоних 
3aco6iB художньо! та пол1граф1чно! виразносл.

До исрспсюивних напряммв дослажсння внзначеноТ проблсми 
ел а  нанести анал!3 результат упровадження в процее поготовки 
майбутжх фах!вшв з графшного дизайну розроблених вимог до 
оформления курсового проекту з ДОП.

Список викорисганоТ литературы
1. Мяла Т. Формування профсойно! комистснтносл майбутн!х 

фах^вшв з книжкового дизайну у ВИЗ : дис. на здобуття наук ступеня 
каид. нсд. наук: 13.00.04. -  Лупшськ : Б. в., 2008. -  292 с. 2. Лобода С. М.
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продукт!у npoucci подготовки майбуinix /ипаниерж

Статпо прнсвячсно тсорстичним аспектам просктуваиня оевпиьо! 
продукт! у npoueci подготовки майбутиис фахжшв з грзф1чного дизайну. 
Зазначеж теорстичш аспект»! виявлено на основ! курсового проекту, якнй 
мае водповодатм таким аимогам: складатися з теоретично!' та практично! 
частиц; кожна частина курсового проекту повинна мзти виповшну 
структуру; 3Micr теоретично! частит! мае бути послщовним, чтеим i 
лопчним; практична частика повинна мати в казан у пльюстъ 
структурних елсмстгпв i виконана з залученням вказаннх засобш 
художньо-пол1гр.зф1чноТ внразносп

Kvouoei слово дизайн осв!тнь01 продукт!, курсовий проест, 
граф1чний дизайнер.

Мадам Т. В. Теоретические вопросы проектирований 
образовательной продукции в процессе подготовки будущих 
дизайнеров

Статья посвящена теоретическим аспектам проектирования 
образовательной продукции в процессе подготовки будущих 
специалистов графического дизайна. Изложенные теоретические аспекты 
выявлены на основе курсового проекта, который должен отвечать 
следующим:состоять из теоретической н практической частей; каждая 
часть курсового проекта должна иметь соответствующую структуру; 
содержание теоретической части должно быть последовательным н 
логичным; практическая часть должна иметь указанное количество 
структурных элементов и выполнена с помощью указанных средств 
художественно-полнграфн ческой выразительноети.

Ключевые слова: дизайн образовательной продукции, курсовой 
проект, графический дизайнер.

Malaya Т. Theoretical aspects of the design of educational 
products in preparation future designers

The article is devoted to theoretical aspects of the design of educational 
products in the training of future specialists in graphic design These 
theoretical aspects were found based on course project, which must meet the 
following requirements: consist of theoretical and practical parts, each part of 
the course project should have an appropriate structure, content of the 
theoretical part is to be consistent, clear and logical, practical pan must have a
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specified number of structural elements and implemented with the assistance 
of these artistic and expressive printing.

Key words: design of educational products, course project, graphic 
designer

Стаття над!Й1пла до рслакцц 24.02.2012 p.
Пряйнято до друху 27.04.2012 р.

УЛК 3 78 637.016:78(043.3)

I. П. Парфентьева

ХОРОВА СПАДЩИНА А. Л. ВЕДЕЛЯ 
У КОНТЕКСТ! ВИКЛАДАН11Я СПЕЦКУРСУ 

„1СТОР1Я ХОРОВОЮ МИСТЕЦТВА”

У фахов1й п1аготовш майбуттх учитетв музичного мистсцтва, а 
самс у npoueci вменения спецкурсу Jeropi* хорового мистсцтва’'. 
особлива увага повинна придтятись внвченню творчосп вндатних 
хормсйсгерцц xoMno3HtopiB, дигав культурн i мистсцтва. зохрема. 
укрлжських. Kepi вник хору повинен мага шнроку музнчну ерулишю, 
знания шодо icTopii становления та розвитху рпннх хорових uixin i 
вилатних композитора та xopMcAcrepiB. Майбупий вчитсль повинен 
знати i насд|дувати xpouii зргоси багатовжово? icTopii хорового 
мнегецтва. ix принциии викокавсгва. навчання i виховання.

Icropi* хорово! муэики мае стати схладовою музично! хультури 
майбулпх НЧИТСЛ1В музичного мистсцтва. Спшкування з нею 
■доской ал юс фахоиу шдготовку студент, допомагас адаптуватись в 
новому ссрсдовшш й осягтн HOBi реали сусшлыюго житгя. Художиьо- 
пелагопчна значуиисгь такого контакту внзначасгься глибиною 
музичних образtв. масло виображення в них духовного доепду людинн. 
Формунання iirrepecy до хорово? музики с важлнвою психолого- 
педагопчною умовою, що стимулюс розвигок духовного евпу Mafl6yntix 
вчиле.’пв музичного мистсцтва. розширюс ?хшй естетнчний евлогляд та 
pcaлiзyc му1ично-зъорч1й потеншал, п]днш*ЮЧИ Пою на сучасний piBCHb 
ирофсайно? майстсрност1 Розьигек хорово? музики i хорового 
виконавства нс можлино уявигм без творчого оемнелення художнього 
досв1ду вндатних митшв минулого.

Великим надбаиням украшсько? духовно? хорово» музики стала 
творчкгтъ вндатиого майстра хорового мистсцтва А. Л. Веделя. 
Винчениям творчо! спадшннн та дослжження uL-utxie розповсюдження 
його TBopin с дуже важливим у днрнге1пеько-хоров1Й оевт майбулпх 
вчнтелга музичного мистсцтва.
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