«Материалдық мəдениет жəне дизайн тарихы»
1. Кубизм. Ағымның мінездемесі жəне өкілдері.
2. Неопластицизм. Ағымның мінездемесі жəне өкілдері.
3. Импрессионизм. Ағымның мінездемесі жəне өкілдері.
4. Супрематизм. Ағымның мінездемесі жəне өкілдері.
5. Функционализм. Ағымның мінездемесі жəне өкілдері.
6. «Хай-тек» стилі. Авторлар мен құрылымдар.
7. Гауди шығармашылығы. Қызметтің бағыты мен нысандары.
8. Дизайннің негізгі мектептері мен дизайннің дамуына олардың үлесі.
9. Өнеркəсіпті өрлеу. Бірінші көрмелер мен өнертабыстар.
10. Функционализм жəне инженерлі дизайн. Негізгі жұмыстар.
11. Конструктивизм – эстетикасы. Негізгі өкілдері мен нысандары.
12. Дизайн шығармашылығындағы Ле Корбюзье.
13 Интерьердегі «Хай-тек» стилі.
14. Дизайн мен сəулет өнеріндегі негізгі стильдер.
15. Өнердегі Авангардизм.
16. Сəулеттегі «Модерн» стилі. Негізгі өкілдері мен құрылған нысандары.
17. Кескіндемедегі Сюрреализм. Негізгі принциптер, ағымдар мен өкілдер.
18. Кескіндемедегі Дадаизм. Негізгі принциптер, ағымдар мен өкілдер.
19. Кескіндемедегі Футуризм. Сəулет өнеріндегі футуризмнің
айқындылығы.
20. Франка Ллойд Райт шығармашылығындағы дизайн.
21. Халықаралық өнеркəсіптік көрмелер. Негізгі жұмыстар мен авторлар.
22. Жиһаз дизайнының мінездемелік өзгешеліктері.
«Түстану»
1. Тұрғын жəне қоғамдық ғимараттардың интерьеріндегі түс
2. Дизайнда пайдаланылатын түстердің сипаттамасы.
3. Түсті киім дизайнында пайдалану.
4. Түсті жарнама дизайнында пайдалану.
5. Түсті қазақ ұлттық ою-өрнектер мен декоративті-қолданбалы өнерде
пайдалану.
«Дизайн нысандарының құрылымы»
1. Жүктемелердің түрлері. Ұйғарым.
2. Терең жəне уақ шұқырлардың іргетас түрлері.
3. Тасымалдаушы қаңқаның негізгі элементтері, ғимараттардың құрылым
қаңқасы.
4. Ғимараттар мен құрылымдарға қойылатын техникалық талаптар.
5. Топтастыру жəне түптің көріністері.
6. Еденнің үлгілері мен олардың құрылымды шешімдері.
7. Баспалдақтардың құрылымдары жəне оларға қоятын талаптар.
8. Балкондар, лоджиялар, эркерлердің құрылымдық шешімдері.
9. Ғимараттың құрылымдық негізі жəне оның ішкі көрінісін дайындаумен
байланысы.

10. Қабырғалардың құрылымдық шешімдері.
«Сəулеттік ортаның типологиясы»
1. Дизайн қызметі. Анықтама. Негізгі мақсаты мен міндеті. Қызмет түрлері.
2. Графикалық дизайн. Қызмет саласы. Мақсаты мен міндеті. Графикалық
дизайн түрлері.
3. Сəулеттік дизайн. Қызмет саласы. Мақсаты мен міндеті.
4. Сəулеттік ортаның дизайны. Қызмет саласы. Мақсаты мен міндеті
5. Ландшафт дизайны. Қызмет саласы. Мақсаты мен міндеті
6. Арт-дизайн.
7. Орта. Орта жағдайының бастауы. Іргетас - ортаның құрылымы.
8. Орта жəне функционалды процесстер. Орта түрлері.
9. Сəулеттік орта. Ортаның негізі, процесстері мен үйлесімдері.
10. Ортаның типологиялық топтастыруды құрастырудың алғашқы
параметрлері.
11. Сəулеттік ортаны типологиялық топтастырудағы бағалаудың
(критерилердің) негізгі түрлері
12. Сəулеттік орта типологиялық формалардың масштабты-кеңістікті
шкалаларының кеңістікті құрылымдық деңгейлері
13. Кеңістік орта жүйесінің үлгілері.
14. Интерьер. Анықтама. Атқаратын қызметі жəне салудың өзгешеліктері
15. Экстерьер. Атқаратын қызметі мен ерекшеліктері.
16. Ғимараттың жоспарлау жүйесінің үлгілері.
17. Интерьердің кеңістік құрылымының тəсілдері.
18. Қоғамдық ғимараттың негізгі жоспарлау элементтері.
19. Тұрғын орта. Ауқымды сап. Ортаның компонентері, мінездемесі.
20. Тұрғын ғимараттардың ортасы. Қызметі. Қоғамдық міндеттегі ғимарат
түрлері.
21. Өндірістік (өнеркəсіпті) орта.
22. Демалыс ортасы. Өзгешеліктер жəне мінездеме сипаттары. Демалыс
қызметінің үлгілері.
23. Дизайн ортамен туындаған негізгі кəсіптік жобалау мақсаттары (Кеңістік
дизайны, дизайн пішіндері жəне сəулеттік бейненің дизайны).
24. Сəулеттік орта дизайнындағы пішіндерді эстетикалық жəне
композициялық ұйымдастыру.
25. Интерьер кеңістігін затпен толықтыру. Құрылғылар мен жиһаздар.
Қызметі. Түрлері.
26. Ашық сəулет кеңістігінің ортасы. Ашық кеңістіктің түрлері.
Мінездемелері.
27. Ашық кеңістікті қалыптастырудың ерекшеліктері. Ашық кеңістіктің
компоненттері. Қалалық интерьерлерді қалыптастырудағы сəулеттікдизайнерлік тəсілдер.

«Дизайн саласындағы нысандарды жобалау»
1. Пəтердің, тұрғын үйдің ішкі кеңістіктерін ұйымдастырудың қызметі.
2. Пəтер интерьерін қайта құру. Мақсат жəне міндет.
3. Дизайн жобалауында жоба алды талдау. Мақсат жəне міндет. Бағыттау.
4. Эргономика. Дизайнда эргономикалық талаптар.
5. Дизайн жобалауындағы дизайн концепциясы.
6. Жиһаз дизайнында материалдар мен стильдер.
7. Интерьер дизайнның стилдері.
8. Сəулеттік ортадада өнердің əртүрлі үлгілеріндегі дизайнның синтезі.
9. Қазіргі заманның киім үлгілерін стилін жасау.
10. Дизайн жобалауында негізгі əдістер.
11. Дизайн-жобалау кезеңдері.
12. Қала сəулеттік ортасының дизайнындағы эргономика.
13. Биодизайн. Анықтама. Мінездеме. Негізгі мақсаты мен міндеті
14. Тұрғын пəтердің интерьер эргономикасындағы антропометриялық
талаптар
15. Дизайн-жобалауында композицияның мəні.
16. Дизайн-жобалауда композицияның мəні. Жобалауда пайдаланылатын
негізгі композициялық құрылғылар мен дəрежелер.
17. Бөлмені ортасын ұйымдастырудағы функционалды-технологиялық
факторлар
18. Сəулеттік кеңістіктің эмоцияналдық əсері. Жайлылық жəне ортаның
бейнесі.

