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Інститут мистецтв 

Кафедра 

дизайну 

кафедра дизайну 

Програма екзамену з дисципліни  Філософія мистецтва та дизайну 

Курс  5 курс 

Спеціальність  022 Дизайн 

освітній рівень другий (магістерський) 

Форма проведення: 

письмова/усна/комбінована 

письмова  

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість балів  40 балів 

Критерії оцінювання 

 

36 – 40 балів Студент аргументовано, 

змістовно й безпомилково відповідає на всі 

запитання; має глибокі системні теоретичні і 

практичні знання з філософії мистецтва і 

дизайну; свідомо користується науковою 

термінологією; знає основну навчально-

методичну літературу з питань дисципліни; в 

повному обсязі використовує знання при 

вирішенні  практичних завдань.  

33 – 35 балів Студент змістовно, але з 

незначними огріхами відповідає на 

запитання; володіє системними 

теоретичними і практичними знаннями з 

філософії мистецтва і дизайну; його знання 

та вміння добре розвинені, відповідь 

відзначається логічністю, застосуванням 

наукової термінології; знає навчально-

методичну літературу з питань дисципліни; 

здатний використовувати знання при 

вирішенні практичних завдань, але з 

незначними огріхами. 

30 – 32 балів  Студент з деякими помилками 

відповідає на запитання; демонструє 

належне володіння системними 

теоретичними і практичними знаннями та 

вміннями з філософії мистецтва і дизайну; 

знає деякі джерела навчально-методичної 

літератури з дисципліни, основні їх 



 

 

2  

 

положення, користується науковою 

термінологією; в недостатньому обсязі може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань. 

24 – 29 балів Студент зі значною кількістю 

помилок дає відповіді, у письмовому 

викладенні матеріалу йому бракує точності 

та логічності; виявляє посередні знання 

теоретичного і практичного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, які свідчать про 

недостатньо глибоке засвоєння знань; не 

знає основної наукової термінології; 

поверхово знає навчально-методичну 

літературу з дисципліни; фрагментарно може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань.  

0 – 23 балів  Студент з великою кількістю 

помилок дає відповіді; має слабкі, 

фрагментарні, розрізнені, безсистемні знання 

з філософії мистецтва і дизайну; допускає 

багато помилок у використанні наукової 

термінології з дисципліни; не може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань. 

Перелік допоміжних матеріалів: — 

Перелік питань Перше питання в білеті: 

1. Поясніть поняття «філософія 

мистецтва». 

2. Поясніть відображення ідеального 

процесу розвитку людства в історії мистецтва. 

3. Поясніть поняття індивідуального 

творчого акту в системі мистецтва 

4. Надайте характеристику галузям й 

різновидам мистецтва. Поясніть:  об’єктивне і 

суб’єктивне в творі мистецтва. 

5. Поясніть особливості історії «трівіуму» 

й «квадрівіуму», місце в філософії мистецтва. 

6. Поясніть: орнамент як «мистецький 

злочин». 

7. Поясніть: ідея мистецтва та ідеї в 

мистецтві.  
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8. Поясніть: сутність в мистецтві, 

«абсолютна точка тотожності». 

 Естетичне віддзеркалення і його процес. 

Поясніть: форма, образ і прототип. 

9.  Надайте тлумачення трьом потенціям 

ідеального і реального світу: потенція 

природи, потенція світла, єдність діяльності і 

буття (за Шеллінґом). 

10. Прекрасне і потворне, естетичне й 

байдуже: поясніть:їхній взаємозв’язок у  

різних мистецтвах і творах мистецтва. 

11. Поясніть: характеристика трьох станів 

художнього твору: продукт людської 

діяльності, людиноорієнтованість, мета, 

взаємопороджуваність творчості і почуттів. 

12. Поясніть: характеристика центральних 

трактатів з філософії мистецтва (Аристотель, 

Лессінґ, Хоґарт, Вельфлін, Гільдебрандт, 

Хайдеггер). 

13. Поясніть: об’єктність й об’єктивність 

суб’єктивної художньої діяльності, місце 

понять - фантазія, геній, натхнення, талант 

14. Поясніть поняття: манера, 

оригінальність,стиль; стиль як семантична 

форма спільності.  

15. Поясніть: філософія гумору, його 

визначення та призначення у мистецтві. 

16. Поясніть: поняття жанру, жанровий 

зв’язок творів італійського Ренесансу з 

суспільно-культурними настановами 

тогочасної філософії мистецтва (вислови 

Леона Баттіста Альберті та Леонардо да Вінчі 

про мистецтво). 

17.  Поясніть: конгломеративне, 

ансамблеве, органічне: спільне, відмінне, 

унікальне; автентична культура та її 

понятійна природа, автентичне і фольклорне, 

русти кальне (позаміське) і міське. 

18. Поясніть: художня гібридизація 

(постмодернізм як художня система), музичні 

й пластичні мистецтва, їхня типологія, бінарні 

синтетичні структури, багаточленні 
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структури, квазімистецтво . 

19. Поясніть: характеристика 

онтологічного критерію класифікації 

мистецтв.   

20. Поясніть: характеристика семіотичного 

критерію класифікації мистецтв.   

21.  Поясніть: поняття про первісний 

художній синкретизм, символ і знак.  

22. Поясніть: типологія художньо-образних 

знакових систем.  

23. Поясніть: ціннісні характеристики 

твору мистецтва. Засновники аксіології 

мистецтва.  

24. Поясніть: характеристика суча́сного 

мистецтва (контемпорарі арт) тв 

квазімистецтва – «антикультура» - емоції 

людини  (пробудження інстинктів, низьких 

почуттів). 

 Друге питання в білеті: 

1. Поясніть: поняття «філософія дизайну», річ 

у дизайні. 

2. Надайте визначення поняття «дизайн» за 

хронологією, митцями, установчими 

органами. 

3. Поясніть: теоретична основа дизайну та її 

характеристика. 

4. Поясніть: дизайн як засіб розв’язання 

широких соціально-технічних проблем 

функціонування виробництва і споживання. 

5. Поясніть: вплив дизайну на якість 

існування соціуму у предметному середовищі 

на основі побудови її візуальних та 

функціональних властивостей. 

6. Надайте тлумачення термінам за 

історичними ознаками: індустріальний; 

предметний; промисловий дизайн. 

7. Надайте характеристику дизайнеру як 

художнику-конструктору - художньо-технічна 

діяльність в різних галузях  (у тому числі , 

проектувальник,  ілюстратор, дизайнер 

плакатної, рекламної графіки, веб-дизайнер) 

та поняттю універсальний дизайн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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8. Поясніть: комплексна характеристика 

дизайну - задум (проект), процесс його 

реалізації та отриманий результат. 

9. Поясніть: дизайн як визначник соціальних 

наслідків, які виявляються у сприянні 

суспільному прогресу та формуванню 

особистості. 

10. Охарактеризуйте поняття емпатії та 

синергії в дизайні. 

11. Поясніть: дизайн як творчий процес 

(«художній дизайн» та «технічна естетика») 

12. Надайте судження: об’єкт  дизайну, 

вкажіть основні категорії об’єкту дизайну. 

13. Поясніть: парадигма дизайну, поняття 

«форма-функція» в просторі і часі. 

14. Поясніть: технології в дизайні, їх  

онтологічне і художнє осмислення 

15. Поясніть: мета дизайну як вирішення 

проблем проектування від найменшого 

елементу конструкції до глобальних великих і 

навіть утопічних ідей. 

16. Поясніть: дизайн як інструмент 

комунікації між людиною та об'єктом 

дизайну, поняття стилю в дизайні. 

17. Надайте судження: двоїста природа 

дизайну: сувора відповідність призначенню 

речі; естетичне визначення - прикраса або 

орнаментація корисної структури. 

18. Вкажіть чинники дизайну як процесу 

проектування. 

19. Прокоментуйте: для віднаходження 

проектної формули застосовують засоби: 

фантазування; асоціація; метафора; гіпербола; 

мозкова атака; морфологічний аналіз виробу 

та створення ідеального об'єкта. 

20. Охарактеризуйте поняття «дизайн-

мислення». 

21. Поясніть: етапи дизайн-мислення за 

Гербертом Саймоном, стенфордський метод 

дизайн-мислення. 

22. Поясніть: філософія гумору, його 

визначення та призначення у дизайні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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23.  Надайте судження: складові дизайн-

мислення, головне завдання дизайн-

мислителів, інструменти дизайн-мислення. 

24. Поясніть: метод дизайн-мислення 

(Х.Платтнер Д. Келлі Г. Саймон) — як 

необхідність максимально зрозуміти 

користувача, всебічний підхід до визначення  

проблем, фокусування на сценаріях 

взаємодії, пошук оптимальних рішень.  

25. Надайте тлумачення поняттю 

«наративний кокон – креативний код 

дизайну» за Г. Лолою. 

Практичне завдання - третє питання в 

білеті: 

Надайте приклад застосування методу 

дизайн-мислення щодо певного дизайн-

об’єкту  (дизайн-об’єкт узгоджується із 

викладачем )  

Зміст та порядок проведення Екзамен проводиться на онлайн конференції 

із використанням сервісу Google Hangout 

Meet. 

Викладач узгоджує номери білетів для 

кожного із студентів. Студент онлайн 

узгоджує із викладачем дизайн-об’єкт для 

виконання практичної частини. Викладач 

отримує відповіді на питання і  надає 

відповідне оцінювання. 

Теоретична частина являє собою загострено-

полемічні питання, для відповіді на які 

необхідно не тільки знати матеріал 

дисципліни, а і охарактеризувати його 

сутність, що вимагає від студента виявлення 

креативності мислення, яка виявиться 

суб’єктивно і, таким чином, надасть 

можливість відповідної оцінки. 

Практична частина також є креативною 

складовою, в якій студент повинен 

застосувати отримані знання на певному, 

попередньо визначеному із викладачем, 

дизайн-об’єкті, що, як і в теоретичній частині, 

виключає можливість запозичень.  
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Екзаменатор   

 
  

Завідувач кафедри    

 

 

 

 

О.В.Кардаш, Т.М.Никоненко  

 

 

Н.І. Кравченко 


