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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Загальні відомості про дизайн, його мета та завдання.  

Мета: засвоєння знань про дизайн як важливу складову проектування, його значення, 

завдання та вимоги дизайну до формоутворення предметного середовища, а також про 

засоби, властивості та якості композиції як основу дизайну; формування вмінь 

виконувати завдання зі складання різних видів композиції. Розвивати логічне мислення, 

творчу уяву. Виховувати основи естетичної культури, інтерес до професії дизайнера; 

вивчити основні поняття, що пов'язані з дизайном 

 
 

Слово дизайн, як 

правило, пов'язують із багатьма 

речами, які нас оточують, і 

переважно це красиві, 

привабливі речі із сучасними 

формами та кольором. 

Дизайн — це творча діяльність, 

метою якої є визначення певних 

якостей промислового виробу. 

У середині ХХ 

століття в професійному 

лексиконі для означення 

формоутворення в умовах 

індустріального виробництва 

використовувався поняття 

«індустріальний дизайн». Цим 

поняттям підкреслювався його нерозривний зв'язок з індустріальним виробництвом і 

конкретизувалась багатозначність терміну «дизайн». Треба сказати, що багато тогочасних 

часописів із питань техніки, під час розгляду питання про дизайн давали уточнення — 

індустріальний дизайн. Але поволі цей термін з розвитком проектно-художньої діяльності в 

галузі індустріального формоутворення почали називати одним словом — «дизайн». 

Згодом дизайн увійшов практично в усі галузі діяльності людини, став основною 

рушійною силою естетизації предметного середовища. 

Дизайн застосовується під час створення будь-якого технічного промислового 

виробу, у будь-якій сфері людської життєдіяльності, де соціально-культурно обумовлено 

спілкування між людьми. 

Дизайн, як творчий процес, можна поділити на художній дизайн (створення речей 

із точки зору естетичного сприйняття) та технічну естетику — наука про дизайн, ураховуючи 

всі аспекти, і перш за все конструктивність (ранній етап становлення дизайну), 

функціональність (середній), комфортність виробництва, експлуатації, утилізації технічного 

виробу тощо (сучасне розуміння дизайну).  

Дизайн — це творчий метод, процес та результат художньо-технічного 

проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення 

найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та 

потребам людини, як утилітарним, так і естетичним. 



Зміст терміну «дизайн» має різні тлумачення: створення прекрасних форм, 

предметів; або — створення речей, які б мали ринковий попит. Вітчизняні спеціалісти 

розглядають дизайн як діяльність художника-конструктора в галузі проектування масової 

промислової продукції і створення на цій основі предметного середовища. 

Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом проектування 

предметного середовища. Виникло воно на певному етапі культурно-економічного розвитку 

суспільства, є продовженням культури та перебуває на зламі двох своєрідних галузей людської 

діяльності - технічної й естетичної. Взаємодія двох видів діяльності визначає специфіку 

дизайну як особливого виду творчої естетичної діяльності, що поєднує естетичну і неестетичну 

діяльність у галузі матеріального виробництва. 

Дизайн є невід'ємною складовою процесу проектування, методом компонування 

предметних елементів та зв'язків у системах «людина — середовище» для отримання 

позитивних техніко-естетичних (споживацьких) властивостей об'єкта, що проектується, у 

співвідношенні з сучасним цілісним ідеалом матеріальної й естетичної культури. 

Жорсткі закони конкурентної боротьби на ринку продукції вимагають від 

художника-дизайнера враховувати вимоги споживачів до продукції, рівень розвитку нових 

технологій, особливості дизайнерських традицій національних шкіл, народних майстрів. 

Дизайн сьогодні — це провідна технологія у створенні будь-яких речей, починаючи 

від літаків та суден і завершуючи модельним одягом та побутовими приладами. Тому, дизайнер 

повинен працювати у творчій співдружності з інженерами, конструкторами, вченими, 

технологами, економістами, лікарями, знаходити цілісне уявлення про майбутній виріб, 

прогнозувати можливі негативні наслідки від користування таким виробом людиною. 

Дизайнер повинен мати широкий 

кругозір і гарний естетичний смак, уміти творчо 

мислити, володіти аналітичними й об'ємними 

методами пошуків форми, добре знати 

конструктивні й оздоблювальні матеріали. Таким 

чином, дизайнер займає чільне місце в галузі 

художнього конструювання, у проектуванні 

складних виробів, де технічна й естетична сторони 

однаково важливі. 

Дизайн за своїм характером, методом 

(художнє проектування) і метою належить до 

естетичної діяльності. За предметом, засобами і 

результатами дизайнерська діяльність входить до 

структури промислового проектування, а через нього — у систему промислового виробництва. 

Як засвідчує світовий досвід, дизайн — це потужне джерело забезпечення якості 

товарів та послуг, ефективний засіб суттєвого підвищення конкурентоспроможності 

промислової продукції, усього середовища життєдіяльності. Його застосування, за відносно 

незначних фінансових вкладень, здатне забезпечити вагомий позитивний ефект на економіку 

держави, на розвиток матеріальної культури суспільства. 

 

 

 



 

Домашнє завдання: 

 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал 

та вивчити його.   

 Завантажити підручник з навчального 

предмета «Технології» за посиланням 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-

2018/24-tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-

standartu-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-

khodzytska-i-y-ta-in.pdf та законспектувати 

«Завдання дизайну» на ст.6-8 

 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 
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