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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Засоби художнього конструювання. Композиція в дизайні 

 Мета: ознайомити здобувачів освіти з засобами художнього конструювання; вивчити 

поняття композиції в дизайні.  

Художнє (дизайнерське) конструювання як метод проектування предметного 

середовища передбачає висунення нової ідеї, розробку та втілення її в гармонійному. 

стилістично виразному оформленні предмета. Кожному з нас варто оволодіти загальними 

поняттями про художнє конструювання, щоб будувати своє життя за законами краси. 

Тому важливо не тільки знати теоретичні принципи дизайну, а й уміти виготовляти 

вироби, облаштовувати предметне середовище за його законами. 

На чому ґрунтується дизайнерське проектування? В основі художньо-

конструкторської,діяльності лежить композиція. 

Види композиції, засоби і прийоми 

Композиція - складання, об’єднання та гармонійне поєднання частин у єдине ціле і 

загальне. Композиція в образотворчому мистецтві, архітектурі та дизайні - це 

розташування предметів, фігур, колірних плям за певними законами. Саме композиція 

надає творові цілісність, підпорядковує його елементи один одному, «тримає» простір, 

організує його. Композицією називають і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності 

художника. 

У художньому конструюванні існують три види композиції: фронтальна, об’ємна, 

глибинно-просторова. 

Будь-яка композиція створюється за допомогою певних засобів та прийомів. Усі 

вони відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей та посиленні пластичної й 

емоційної виразності композиції виробу. 

  

 

 

ВИДИ КОМПОЗИЦІЇ 

 Фронтальна - композиція, розташована в одній площині. 

 Об'ємна - тривимірна (має довжину, ширину, висоту), сприймається з усіх сторін. 

 Глибинно-просторова - композиція, що передає глибину простору. 

 

 

 

 

Симетрія Асиметрія 

Рівномірне розміщення елементів по осі, що 

ділить простір на рівні частини. У 

симетричній композиції розташування 

елементів відносно осі має бути однакове. 

Нерівномірне розміщення елементів при 

збереженні загальної рівноваги. В 

асиметричній композиції розташування 

об’єктів може бути найрізноманітнішим. 

  



Статика Динаміка 

Створює враження нерухомості, рівноваги. 

спокою. Щоб передати статику в композиції, 

використовують вертикальні й горизонтальні 

лінії. 

Композиція, яка створює враження руху і 

внутрішньої динаміки. Щоб передати їх 

у композиції, використовують діагоналі. 

  

Ритм Метр 

Рівномірне чергування елементів у 

відповідній послідовності: повторення, що 

змінюється. Елемен ти композиції 

завжди розташовуються в певному ритмі 

(упорядкованому або хаотичному). 

Метр передбачає повторення без змін, коли 

розміри елементів і розміри відстані між 

ними однакові. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. Вивчити визначення: об'єм, ритм, колір, симетрія, асиметрія, контраст, нюанс. 

3. Чому важливим є використання засобів художнього конструювання в дизайні 

інтер'єрів? 

 

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

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

Успіхів! 

mailto:gr.ev@ukr.net

