
Повна назва:  

ЕСТЕТИКА Web-ДИЗАЙНУ 
 

Статус:  

Вибіркова 

 

Мета:  

розгляд естетики візуального дизайну у Web-технологіях; розвиток відчуття стилю і 

доброго смаку на прикладах аналізу якісних проектів; прикладні рекомендації з 

психології людини для створення інтуїтивно зрозумілого та привабливого дизайну, 

від якого користувач отримає інтелектуальне задоволення. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

 

Тематичний план дисципліни «Естетика Web-дизайну» складається з 3 (трьох) 

змістовних модулів.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

-1- лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал з аналізом 

прикладів реалізації; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

-2- практичні заняття передбачають реалізацію в індивідуальних роботах 

теоретичних знань студентів, дискусії. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самост. 

робота 

Лекції Практичні Лабор.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ОСНОВИ ДИЗАЙНУ 

1.  Екскурс у дизайн. 

Принципи художнього мислення як 

основа стилів і напрямків у 

мистецтві. Стилі в дизайні.  

 2    

2.  Стилі і напрямки у Web-дизайні. 

Графіка. Типографіка. Інфографіка. 

Концепт сайту. 

 2    

3.  Просторові співвідношення. 

Розмір. Форма. Колір. Текстури. 

Пропорції. Розміщення. Щільність. 

 2    

4.  Форма. 

Прямі. Прямокутники. Кола та 

закруглення. Криві Бєз’є. 

Безформність. 

 2    

5.  Колір. 

Що являє собою колір. Кольорове 

коло. Сприйняття кольору. 

Сполучення кольорів. Текст і фон. 

 2    



№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самост. 

робота 

Лекції Практичні Лабор.  

6.  Текстури. 

Плоский колір. Геометричні 

текстури, піксельні,  фотографічні, 

матеріальні  текстури.  

 2    

7.  Шрифт і текст. 

Елементи шрифта. Історія шрифтів. 

Підбір шрифтів. Текст як текстура. 

 2    

8.  Єдність. Баланс. Контраст. 

Динаміка. Нюансировка. 

 

 2    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДИЗАЙН WEB-САЙТІВ 

9.  Типи сайтів. Будова сайту. 

Топологія сайту. Розподіл 

матеріалу. Перша сторінка. 

 2 2   

10.  Формат сторінки. Заголовки. 

Логіка. Дизайн. Розділювачі. 

Банери. 

  2   

11.  Навігація. 

Огляд. Семантика. Дизайн. 

Динамічна навігація. 

  2   

12.  Блоки тексту. 

Кегль. Шрифт. Колір. Посилки. 

Набір тексту. 

  2   

13.  Позиціонування. 

Таблиці. Розділення. 
  2   

14.  Web-графіка. 

Техніка. Функції. Логотипи. 

Прийоми. 

  4   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ 

15.  Як людина бачить? 

Периферичний зір. Об’єкти. 

Образи. Перспектива. Сигнали 

мозку. Вплив кольорів. Гендерні, 

культурні та історичні  особливості. 

  2   

16.  Як людина читає? 

Читання і розуміння. Розпізнавання 

образів. Розмір. Довгі і короткі 

рядки. 

  2   

17.  Як працює пам’ять? 

Короткочасна пам’ять. «Магія» 

чисел. Розпізнавання замість 

пригадування. «Конструювання» 

спогадів. Забування.  

  2   



№ 
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Всього 

годин 
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Лекції Практичні Лабор.  

18.  Як людина думає? 

Порції інформації. Розумові 

процеси. «Блукаючі» думки. 

Ментальні та концептуальні моделі.  

Інформація у вигляді розповіді. 

Приклади. Категорії. Час. 

Творчість. 

  2   

19.  Як сфокусувати і утримати увагу 

людини? 

Вибірковість. Фільтри. Добрі 

навички. Очікування. Увага. 

Сигнали, що привертають увагу.  

  2   

20.  Що мотивує людину? 

Ціль або мета. Винагорода. Дофамін 

і окситоцин. Прогрес, досконалість і 

контроль. Звички. Суперники. 

Групи людей. Наслідування і 

співпереживання. Сміх, щирість 

посмішки. 

  4   

21.  Як людина відчуває? 

Емоції. Запахи і спогади. Пастораль. 

Музика. Труднощі. Планування. 

  4   

22.  Як людина помиляється і 

приймає рішення? 

Надійність. Стреси. Корисні 

помилки. Передбачуваність 

помилок та стратегії виправлення. 

Підсвідомість. Вибір. Настрій. 

Колективи. Авторитети. Сумніви. 

Краще один раз побачити! 

  4   

Всього 120 18 36  66 

 

Знання та навички:  

студенти повинні  

знати: 

 як створити привабливий, інтуїтивно зрозумілий дизайн Web-сайту, такий що 

викликає інтелектуальне та естетичне задоволення користувача. 

 і… далі не зупинятися у власному розвитку. 

вміти:  

 абстрагувати, резоньорствувати, дивитися з різних боків, запитувати себе «ммм, 

а якщо?...», не лякатися дисонансу, аналізувати, узагальнювати, відпускати себе 

у творчій польот. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС):  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 

 

 

 



Види робіт:  

Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких 

формах: виконання індивідуальних завдань під час практичних занять; виконання 

тестових завдань з теоретичного матеріалу лекційних занять; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань з практичних робіт, 

перевірки тестових завдань з теоретичного матеріалу лекцій. Підсумковий контроль 

з дисципліни «Естетика Web-дизайну» проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді заліку, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

 

Форма контролю 
Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Тестові завдання з теоретичного 

матеріалу лекцій 
2 б. х 10 питань 3 30 

Індивідуальне завдання 20 2 40 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладачі: 

 Лектор – Дворник Ольга Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри комп’ютерної інженерії ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 15 років. Кількість виданих наукових праць – більше 25. В 2010 році 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі 

спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла. Тема дисертації: «Ізоенергетичні 

поверхні та фундаментальні зонні параметри сполук 
VII BA
23

». Сфера наукових 

інтересів – математичне моделювання систем і процесів, фізика твердого тіла, 

комп’ютерні методи аналізу медико-біологічної інформації. 

 
 


