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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Основні поняття дизайну. Види дизайну 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з основними поняттями дизайну; визначити 

основні види дизайну. 

За останні два десятиліття практика дизайну надзвичайно ускладнилася. Адже 

проектування принципово нових промислових виробів, художньо-конструкторські зміни у 

зовнішньому вигляді промислової продукції неможливі без серйозної зміни її технічних 

характеристик, без створення фірмового стилю, що охоплює всі сфери діяльності сучасної 

корпорації. Фактично, зараз неможливо знайти сфери виробничої чи соціальної практики 

країни, у якій би не брали участь професійні художники-проектувальники, дизайнери. 

На чому ґрунтується дизайнерське проектування? В основі художньо-

конструкторської діяльності лежить композиція. 

Поняття «композиція» у мистецтвознавстві має 

кілька значень. У перекладі з латинського 

composition означає — твір, поєднання, розміщення, 

зіставлення. Композицією називають будь-який твір 

мистецтва, незалежно від його виду: архітектура, 

музика чи живопис. Крім того, під композицією 

розуміємо творчий процес (компонування) — 

побудову художнього твору, об'єднання його частин 

в єдине ціле.        Композиція — це також наука, 

теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми 

компонування та структурного аналізу виробу. 

Композиційні прийоми. На відміну від законів 

композиційні прийоми належать до категорій, що 

відіграють важливу роль у розробці конструктивних 

ідей тектонічної структури та посиленні пластичної й 

емоційної виразності композиції виробу. До 

головних композиційних прийомів належать ритм, 

метр, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. 

Ритм — властивість, що характерна для 

багатьох явищ природи, у тому числі й для життя 

людини (ритми обміну речовин, серцебиття, дихання тощо), а також ритмічні цикли року, 

відпливи й припливи моря тощо. Ритмічність, повторюваність окремих рухів і їх циклів 

характерна для процесів праці, а тому знаходить своє втілення у матеріальній формі її 

продуктів. Як відображення закономірностей реального світу, ритм увійшов у всі види 

мистецтва, став одним із необхідних засобів організації художньої форми. У музиці, у танці він 

проявляється як закономірне чергування звуків або рухів. В архітектурі, образотворчому і 

декоративному мистецтві відчуття ритму створюється чергуванням матеріальних елементів у 

просторі. Час у такому ритмі замінено просторовою протяжністю, часова послідовність — 

просторовою. 

Ритм як композиційний прийом художнього конструювання — це повторення 

елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, 

об'єднаних подібними ознаками (тотожними, нюансними і контрастними спів - відношеннями 

властивостей тощо). Він буває простий і складний. 

Відомо три типи симетрії. Перший, найпоширеніший — так звана дзеркальна 

симетрія. Фігури або зображення, розміщені в одній площинні, діляться лінією на однакові 

частини, аналогічно відображенню в дзеркалі. Цим типом симетрії наділена більшість об'єктів 

рослинного і тваринного світу, а також людина. Другий тип симетрії — осьова, трансляція або 

перенесення частини форми предмета відносно вісі. Симетричні фігури, що суміщаються на 



площині одна з одною, можуть 

переноситися вздовж однієї або 

двох осей. Третій тип симетрії — 

гвинтова або циклічно-обертова, 

застосовується для об'ємних тіл 

обертання. Симетрична фігура 

рівномірно переміщується щодо 

осі, перпендикулярної до центра 

основи, обертається навколо неї, 

залишаючись у межах кривої. 

Порушення симетрії 

може застосовуватися з метою 

посилення виразності форми та її 

гострішого емоційного впливу на 

людину. 

Асиметрія — 

відсутність будь-якої симетрії. 

Асиметрія виражає 

невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна», тоді як в основі 

симетрії закладена певна типологічна спільність. Їй підпорядковуються твори, наділені 

симетрією даного типу. У композиційному рішенні об'єктів художнього конструювання 

симетрія й асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми. 

Поняття про колір. Колір відіграє велику роль у нашому житті і діяльності, оточує і 

супроводжує нас усюди. Художники, архітектори, дизайнери, розв'язують композиційні задачі, 

пов'язані з кольоровим кліматом міста, виробничого і суспільного інтер'єрів, виставкового 

ансамблю. Текстильники розуміють під цим терміном засіб, який застосовується для 

фарбування. 

Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі 

спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла. Кольори поділяють на дві 

важливі групи: хроматичні й ахроматичні. До групи ахроматичних відносяться білий, сірий і 

чорний кольори. Вони характеризуються лише кількістю відбитого світла або неоднаковим 

коефіцієнтом відбиття. Ахроматичні кольори відмінні один від одного тільки за яскравістю, 

тобто вони відображають різну кількість світла, що падає на тіло.  

Гармонія кольорів. Різні кольори і кольорові поєднання по-різному сприймаються 

людиною, викликають різноманітні асоціації і почуття: можуть створювати почуття радості, 

підвищувати чи знижувати працездатність. 

У простому поєднанні кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо 

червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий із жовтим. Це дуже розповсюджене 

поєднання: його часто застосовують у тканинах із малюнком, на килимових доріжках тощо. 

Якщо необхідно, контраст пом'якшують, додаючи до поєднання третій нейтральний колір, 

наприклад сірий. 

За складного поєднання додаткових кольорів один із них беруть із двома або 

декількома відтінками. Поєднання трьох різних кольорів дуже інтенсивне. Однак усі три 

кольори не потрібно брати в однакових кількостях, один із них повинен переважати, а два інші 

— бути допоміжними.У будь-якому поєднанні кольорів один колір повинен переважати, тобто 

бути визначальним, і він буде займати найбільшу поверхню. У кожного з нас є свій улюблений 

колір. Але не завжди варто цим керуватися при доборі кольору і поєднанні кольорів. Адже 

головною прикрасою виробу є гармонізація кольорів. Вдалим поєднанням може бути однотонна 

палітра багатьох відтінків якого-небудь кольору, але підібрати її досить важко. Тому найкраще 

в процесі художнього конструювання використовувати положення про гармонію кольорів. 

Основні види дизайну: промисловий, графічний, середовищний, а 

також їх різновиди. 

Web- дизайн – це проектування оригінальної 

структури Web сайту, із застосуванням технічних та кольорових 

рішень, які можуть забезпечити зручність використання і 

естетичне сприйняття сайту. 



Графічний дизайн - проектування знаків, логотипів, 

символів, що включає в себе послуги дизайнерів, які створюють дизайн 

поліграфічної продукції, послуги арт- дизайну та стайлінг- дизайну, які 

приділяють особливу увагу вираженості потрібних предметів. Це 

комбінація змісту і форми, унікального вираження і реалізації даних. 

Інформаційний дизайн (Медіадізайн) - це певний вид 

художньо-технічного оформлення та відображення інформації, з 

урахуванням психологічних моментів сприйняття інформації, 

функціональних особливостей відображення інформації, естетики 

візуального відображення інформації та багатьох інших факторів. 

Ландшафтний дизайн - озеленення садових ділянок, благоустрій території, 

організація насаджень, застосування невеликих архітектурних об'єктів. 

Нано дизайн – став символом молекулярної епохи нано-технологій, генетики, 

електроніки, штучно створених дуже маленьких величин, які через окуляр  дуже потужного 

електронного мікроскопа потрапляють на 

сітківку людського ока.  

Промисловий дизайн - процес 

проектування промислових об'єктів, який 

охоплює дуже широке коло об'єктів: від 

дрібниць для дому аж до наукомістких, 

високотехнологічних виробів. Дизайн 

комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, 

транспортний дизайн є найбільш відомими 

видами промислового дизайну. Його об'єктами 

є: побутова техніка взуття, одяг, автомобілі, 

механізми, знаряддя праці, і аксесуари. 

Рекламний дизайн - це певний 

комерційний вид мистецтва, в основі якого 

лежить досягнення прибутку, а не саме 

  мистецтво.

Стайлінг - адаптація вже готового об'єкта дизайну (інтер'єр або екстер'єр) або 

вдосконалення технічної частини об'єкта дизайну. 

Фото - дизайн - це вид дизайну в якому, в основному, застосовуються елементи 

природи: квіти і рослини.  

Дизайн середовища (дизайн предметно-просторового середовища або 

просторовий дизайн) — вид дизайну, що займається перетворенням готового простору. 

 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал 

та вивчити його.   

 УВАГА! Творче завдання є обов'язковим для 

виконання!!!! 

 Творче завдання: 

Створити ескіз рекламного плакату або афіші Вашого 

закладу освіти – Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну. На ньому має бути 

присутня назва закладу освіти та інформація, яка, на 

Вашу думку, зможе зацікавити майбутніх абітурієнтів. 

Плакат можна виконати наступними способами: 

1. у програмі Power Point або Publisher на Вашому ПК 

2. використавши сайт та готові шаблони 

https://crello.com/uk/create/posters/ 

3. зробити на аркуші А-4 

Інформація та фото, необхідні Вам для створення 

https://anigraph.net/component/tags/tag/23
https://crello.com/uk/create/posters/


плакату, постеру або афіші є на веб-сайті училища.   

Файли з створеними рекламними плакатами, постерами, афішами або ж їх фото (у гарній якості)  

надсилати на електронну пошту або на Viber.  

 

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

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни», Viber (093)655-55-63 
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