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Силабус навчальної дисципліни 

«UI/UX ДИЗАЙН» 
Галузь знань: 11 Математика та статистика 

Спеціальність: 113 Прикладна математика 

Освітньо-професійна програма: 

«Прикладна математика» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Молодший спеціаліст 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «UI/UX дизайн» призначена для вивчення теорії та 

інструментів, які використовуються при розробці дизайну інтерфей-

сів додатків і сайтів, а також практичних методів розробки цих 

інтерфейсів. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Області діяльності UI дизайнерів та UX дизайнерів, теорія 

дизайну, основні принципи та методи визначення пріоритетів, 

взаємозв'язків, сценаріїв, принципів навігації, дослідження 

користувацького досвіду та формування «шляху користувача», 

аналіз сайтів з точки зору поліпшення дизайну і збільшення 

конверсії, компоненти і плагіни для проектування адаптивного 

дизайну, створення  інтерактивних прототипів. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

 

Формування теоретичної бази знань щодо проектування 

інтерфейсів, де однаково важливо як зручність їх використання, так і 

зовнішній вигляд, та закріплення отриманих знань на практиці. 

Структура курсу побудована таким чином, щоб максимально 

підготувати студентів до реальних задач, тому в ньому 

розглядаються сучасні підходи до розробки дизайну інтерфейсів, а 

також враховуються актуальні тренди. 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Демонструвати знання сучасного рівня iнформацiйних та 

комп’ютерних технологій, практичні навички використання спеціа-

лізованих програмних засобів для вирішення практичних задач у 

професiйнiй діяльності. 

Виявляти здатність до самонавчання та продовження про-

фесiйного розвитку. 

Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, лідерс-

тва,командної роботи. 

Доносити до широкого кола осіб власні ідеї, судження, вміння 

аргументувати свою позицію під час вирішення практичних задач у 

професiйнiй діяльності та/або навчанні. 

Як можна 

користуватися набу-

тими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатнiсть учитися та оволодiвати сучасними знаннями. 

Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях. 

Здатнiсть використовувати iнформацiйнi та комунiкацiйнi техно-

логiї. 

Здатнiсть генерувати новi iдеї (креативнiсть). 

Здатнiсть до командної роботи у колективi виконавцiв, обґрунту-

вання власної думки щодо реалiзацiї органiзацiйних та управ-

лiнських рiшень, дотримання безпечних умов працi. 

Здатнiсть проектувати, розробляти таобслуговувати web-застосу-

нки з динамiчним контентом, використовуючи web-технологiї, тех-

нологiї комп’ютерної графiки та анiмацiї. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І. UI ДИЗАЙН 
 

Тема 1. Теорія дизайну. UI дизайн. Введення в проектування UХ. 

Тема 2. Інструменти дизайнера: Figma та Photoshop. 

Тема 3. Теорія кольору. Композиція в дизайні. 

Тема 4. Типографіка та особливості її використання. 

Тема 5. Анімація взаємодії. 

 

МОДУЛЬ ІI. UХ ДИЗАЙН. ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ 

ПРИНЦИПІВ У СТВОРЕННІ ІНТЕРФЕЙСІВ 
 

Тема 6. Основи UХ дизайну. 

Тема 7. Прототипування як спосіб перед-проектного дослідження. 

Тема 8. Дизайн-дослідження. 

Тема 9. Елементи інтерфейсу користувача. 

Тема 10. Використання сітки у дизайні. 

Тема 11. Кросплатформність. 

Тема 12. Евристики юзабіліті. Accessibility дизайн. 
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Пререквізити 
«Інтегровані пакети прикладних програм», «Web-технології та 

web-дизайн», «Бізнес менеджмент та ІТ-маркетинг». 

Постреквізити 

Дисципліна «UI/UX дизайн» є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки молодшого спеціаліста з прикладної матема-

тики. Знання з даного курсу можуть бути використані при написанні 

курсових робіт, на виробничій практиці та безпосередньо у 

практичній діяльності за професією.  

Рекомендована 

література 

 

Основна (базова) 
1. Варфел Т. З. Прототипирование. Практическое руководство, Т.З., 

пер.с англ. И.Лейко Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 240 с.  

2.  Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко I. В. Основи веб-

дизайну : навч. посіб. Київ : Вид. група BHV, 2009. 336 с.  

3. Синєпупова Н. Композиція: Тотальний контроль. Київ : ArtHuss, 

2020. 240 с. 4. Чемерис Г. Ю., Осадча К. П. Проектування 

користувацького інтерфейсу : навч. посіб. для викладачів та 

студентів закладів вищої освіти, Мелітополь : ФОП Однорог Т., 

2019. 300 с. 

4. Чемерис Г. Ю. UX/UI дизайн : навчальний посібник для 

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 

«Дизайн» освітньо професійної програми «Графічний дизайн». 

Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 290 с. 

Допоміжна 

1. Браун Д. Web-дизайн и публикация. Энциклопедия 

пользователя. Київ : ДиаСофт, 1998. 656 с. 

2. Глушков С. В., Крабе Г. А. Adobe все для дизайнера. Харьков : 

Фолио, 2002  

3. Дженкинс С. Web-дизайн. Москва : Эксмо, 2000. 480 с.  

4. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 02. 

Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних 

рішень. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.  

5. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 03. 

Генерування ідей. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.  

6. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. 

Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.  

7. Іваненко Т. Шрифтовий дизайн : основи. Харків : ХДАДМ, 

2019. 144 с.  

8. Ковалев А. Управление проектом по созданию интернет-сайта. 

Москва : Альпина Паблишер, 2001. 337 с.  

9. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга, или "не заставляйте 

меня думать!". Санкт Петербург : Символ-Плюс, 2001. 200 с.  

10. Нильсен Я. Веб-дизайн. Книга Якоба Нильсена. Санкт 

Петербург : Символ-Плюс, 2001. 512 с.  

11. Puerta A. R. Supporting User–Centred Design of Adaptive User 

Interfaces Via Interface Models. First Annual Workshop On Real–

Time Intelligent User Interfaces For Decision Support And 

Information Visualization. San– Francisco, 1998. 10 p. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.coursera.org/specializations/ui-ux-design  –  

спеціалізація "UI/UX дизайн" від Каліфорнійського інституту 

мистецтв 

2. https://www.coursera.org/learn/user-experience-design – введення в 

UX дизайн від Технологічного інституту Джорджії 

3. https://medium.com/ux-crash-course/ux-16ff8b55235f – базовий курс 

UX | medium 

4. https://www.udacity.com/course/intro-to-the-design-of-everyday-

things--design101 – Дон Норман: Дизайн звичних речей  

5. https://www.codecademy.com/learn/make-a-website  – 
інтерактивний курс школи програмування і вебдизайну «Створи 

вебсайт»  

6. https://www.coursera.org/learn/responsive-web-design – курс по 

адаптивному вебдизайну від Лондонського університету 

"Адаптивний вебдизайн" 

7. https://www.udacity.com/course/ux-design-for-mobile-developers--

ud849 – курс по вебдизайну і створення мобільних додатків на 

Android "UX дизайн для мобільних розробників 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 24 

Лабораторні 24 

Самостійна робота 42 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 20 

Модуль 2 30 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Прикладної математики та інформаційних технологій 

Відділення Природниче відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

https://www.coursera.org/specializations/ui-ux-design
https://www.coursera.org/learn/user-experience-design
https://medium.com/ux-crash-course/ux-16ff8b55235f
https://www.udacity.com/course/intro-to-the-design-of-everyday-things--design101
https://www.udacity.com/course/intro-to-the-design-of-everyday-things--design101
https://www.codecademy.com/learn/make-a-website
https://www.coursera.org/learn/responsive-web-design
https://www.udacity.com/course/ux-design-for-mobile-developers--ud849
https://www.udacity.com/course/ux-design-for-mobile-developers--ud849
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Викладач 

 

АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ЮРІЙЧУК 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: –  

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача : 

http://pm.fmi.org.ua/employees/23596 

E-mail: a.yuriychuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=260 

 

http://pm.fmi.org.ua/employees/23596
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=260

