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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру 

Тема: Види дизайну. Дизайн як вид проектної діяльності 

Мета: визначити основні види дизайну; розглянути сутність дизайну в розрізі проектної 

діяльності; його застосування та важливість. 

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. 

https://anigraph.net/component/tags/tag/23


Мета дизайн-проектування - розробка формальних характеристик (параметрів форми) 

об'єкта проектування, які відповідають комплексу таких вимог: 1) технічна і технологічна 

доцільність; 2) ергономічність; 3) інформативність, образність; 4) цілісність і гармонійність 

композиції; 5) здатність викликати позитивні естетичні переживання. 

Завдання дизайн-проектування: 

 загальна компоновка виробу з урахуванням конструкційних, техніко-технологічних 

вимог і законів композиції; 

 визначення положення, розмірів та форми елементів, з якими безпосередньо 

контактує людина, на основі ергономічних вимог; 

 пошук гармонійної композиції та зовнішнього оздоблення виробу на основі 

розробки нових художньо-конструкторських образів та з урахуванням 

технологічних і естетичних властивостей конструкційно-оздоблювальних 

матеріалів; 

 розробка графічних елементів (знаків, написів та ін.), що розміщені на виробі, та 

супровідної документації. 

 Засоби проектного моделювання: словесні, візуально-графічні, предметно-пластичні 

Словесні засоби– збір інформації, аналіз моделей-аналогів, формулювання технічного завдання 

та системи вимог до об’єкту проектування, інтерв'ювання споживачів, анкетне опитування, 

обробка результатів опитування респондентів. Словесні засоби використовують переважно на 

етапі передпроектних досліджень. 

Збір інформації - комплекс прийомів і способів одержання вихідних даних для проектування. 

Методи збору інформації діляться на дві групи: 

1) елементарні (спостереження, пряма анкета, 

інтерв'ю, вільна бесіда, тест, психофізіологічні 

дослідження, вивчення документів, аналіз 

змісту); 2) синтетичні (непряма анкета, 

зіставлення джерел, аналогії й т.д.). Вибір 

методу збору даних залежить від програми 

досліджень і наявності джерел інформації. 

Візуально-графічні засоби проектного 

моделювання (проектна графіка): 

Художня графіка:академічний малюнок, 

декоративний малюнок, конструктивний 

малюнок. 

Технічна графіка:ескіз, креслення, наочне 

зображення (технічний малюнок, аксонометрія, 

диметрія). 

Наукова графіка:таблиці, схеми, діаграми. 

Предметно-пластичні засоби проектного моделювання (макетування): 

Проектна модель, макет, дослідний зразок. 

Етапи дизайн-проектування: 

І. Попередній аналіз та складання технічного завдання 

ІІ. Попередній аналіз та розробка художньо-конструкторської пропозиції 

ІІІ. Ескізний проект 

ІV. Художньо-конструкторський проект 

V. Робоче проектування та авторський нагляд 

VІ. Експертиза 

Створення дизайн-проекту починають із виконання проектної пропозиції.      

Успішне її виконання — це запорука вдалого майбутнього проекту, створення 

якісної продукції, що буде мати попит і з часом буде 

реалізованою в серійне виробництво. 

Роботу над дизайн-проектом потрібно починати з 

ознайомлення із завданням та збору інформації про об’єкт 

технологічної діяльності, який потрібно розробити. На 

даному етапі потрібно зібрати та проаналізувати всю 

інформацію, яка відноситься до даного типу об’єкта 

проектування. 



Робота починається з вивчення теми та основного художньо-конструкторського 

завдання. Завдання художника-конструктора полягає в тому, щоб за мінімально 

відведений термін зібрати максимальну кількість інформації про об’єкт проектування — 

основні характеристики, загальний вигляд та форми конструкції найкращих зразків 

виробів аналогічного типу об’єкта проектування. Джерелом інформації можуть бути 

публікації у вітчизняних та закордонних виданнях, каталоги промислових фірм та відомих 

виставок, зразки асортименту різноманітних фірм, інформація з Інтернету тощо. Уся 

зібрана про об’єкт технологічної діяльності інформація систематизується. 

 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його.   

 Написати визначення понять: «проектна модель», «макет», «дослідний зразок». 

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 

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 

 

 

https://crello.com/uk/create/posters/
mailto:gr.ev@ukr.net

