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ТЕМА : РІЗНІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДИЗАЙН". 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДИЗАЙНУ 

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ "ДИЗАЙН" 

 

Дизайн (англ. Design) - задум, намір, план, мета, намір, творчий задум, 

проєкт, креслення, розрахунок, конструкція; ескіз, малюнок, узор, композиція, 

мистецтво композиції, витвір мистецтва; окреслювати, накидати, розмічати, 

маркувати, планувати, накидати план в розумі, мета, зробити попередній 

набросок для конструювання чогось. 

Сенс поняття "дизайн" 

Дизайн - специфічний вид проєктної діяльності, що об'єднав художньо-

наочну творчість і науково-обгрунтовану інженерну практику у сфері 

індустріального виробництва. 

Визначення поняття "дизайн" 

Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного 

проєктування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на 

досягнення найбільш повної відповідності створюваних об'єктів і середовища в 

цілому можливостям і потребам людини як утилітарним, так і естетичним. 

Практика і теорія дизайну 

Практика дизайну - художнє конструювання. Теорія дизайну - технічна 

естетика. 

Предмет дизайну 

Предметом дизайнерської діяльності (тим, на що вона спрямована) є 

створення гармонійної змістовної і виразної форми об'єкту, в якій відбивається 

цілісне значення його споживчої цінності. 

Об'єкти дизайну 

Об'єктом дизайну може стати новий технічний промисловий виріб 

(комплект, ансамбль, комплекс, система) в практично будь-якій сфері 

життєдіяльності людей. 

Основний метод дизайну 

Художньо-образне моделювання об'єкту дизайн-проєктування 

посередством композиційного формоутворення. Воно базується на результатах 

аналізу утилітарних і естетичних запитів і переваг певних груп користувачів, з 

урахуванням ситуації і середовища використання і сприйняття об'єкта, а також 

аналізу функції об'єкту (як засоби наочного забезпечення відповідних потреб), 

конструкційних та оздоблювальних матеріалів і технології виготовлення 

виробів, обумовленої можливостями конкретного підприємства. 

 

 

 



ОБРАЗ 

Ідеальне уявлення про об'єкт, художньо-образна модель створена уявою 

дизайнера. 

Функція 

Роль, яку повинен виконувати виріб, а також смислова, знакова і 

цінністна роль речі. 

Морфологія 

Будова, структура форми виробу, організована відповідно до його 

функції, матеріалом і способом виготовлення, що втілюють задум дизайнера. 

Технологічна форма 

Морфологія, втілена в способі промислового виробництва речі - об'єкта 

дизайн-проєктування в результаті художнього осмислення технології. 

Естетична цінність 

Особливе значення об'єкту, що виявляється людиною в ситуації 

естетичного сприйняття, емоційного, чуттєвого переживання і оцінки ступеня 

відповідності об'єкту естетичному ідеалу суб'єкта. У широкому сенсі дизайнер - 

це людина, яка має справу з усіма речами матеріального світу, які нас 

оточують. Зовнішній вигляд предметів побуту, їх упаковка та вітрини 

магазинів, в яких вони продаються, - все це в тій чи іншій мірі плід 

дизайнерської думки. 

Дизайнер-поліграфіст (творець будь-якої друкованої продукції від 

простенької візитівки до білборду), архітектор-дизайнер (розробник інтер'єрів 

приміщень і зовнішньої реклами у вигляді вивісок, вітрин і т. п.), ландшафтний 

дизайнер (проектувальник зовнішнього вигляду зелених насаджень від клумб 

до парків) і багато інших вже давно не користуються застарілими способами 

створення своїх проектів за допомогою олівця і паперу. Технічний прогрес 

помітно поліпшив і прискорив процес переходу від ідеї до її безпосереднього 

виконання за рахунок різноманітності компьютерних програм для роботи з 

зображеннями. 

 

Різні визначення поняття "ДИЗАЙН" 

 

Дизайн (англ. Design) - проєкт, розробка, малюнок, креслення; 

проєктування, малювання, креслення. 

Дизайн (від анг. Design - задум, проєкт) - це особливий вид діяльності 

(вид проєктування), в якій предмету, крім основного призначення, надаються 

властивості краси і підвищеної функціональності, ергономічності і чіткої 

соціальної спрямованості. 

Дизайн - творча діяльність, мета якої - визначення формальних якостей 

предметів, вироблених промисловістю. Ці якості форми відносяться не тільки 

до зовнішнього вигляду, але, головним чином, до структурних та 



функціональних зв'язках, які перетворюють систему в цілісну єдність з точки 

зору як виробника, так і споживача. Дизайн прагне охопити всі аспекти 

навколишнього середовища людини, яка обумовлена промисловим 

виробництвом (визначення дано ІКСИД міжнародною організацією дизайну). 

Дизайн - практика проєктування корисних і красивих речей. 

Дизайн - метод виявлення та подання сутності створюваного і 

виставляємого на ринок виробу. 

Дизайн - зовнішній вигляд і якість виготовлення предмета, речі. 

Дизайн - теорія і практика "порядності" безладного предметного світу, 

гармонізаціі його. 

Дизайн - метод проєктування з урахуванням обмеженості ресурсів. 

Дизайн - фірмовий стиль виробу. 

Дизайн - підвищення естетичної цінності предметів і технічних об'єктів. 

Дизайн - художнє конструювання. 

Дизайн - системний підхід до проєктування різних речей. 

Дизайн - частина маркетингу, спосіб просування товару на ринок. 

Дизайн - вид художньої творчості. 

Дизайн - матеріалізований, речовий спосіб спілкування між 

проєктувальником (художником-конструктором) і споживачем (покупцем, 

користувачем). 

Дизайн - проєктування як процес усвідомлення діяльності. 

Дизайн - це інноваційна діяльність, в силу свого проблемного характеру, і 

в силу постійної новизни завдання потрібно інтеграція різних видів діяльності. 

Дизайн - це творча діяльність, метою якої є формування гармонійного 

предметного середовища, найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні 

потреби людини. 

Дизайн - це область проектної діяльності, що охоплює теорію і практику 

створення предметного середовища у всіх сферах життєдіяльності людини. 

Дизайн - це специфічна сфера діяльності по розробці (проектування) 

предметно-просторового середовища (в цілому і її компонентів), а також 

життєвих ситуацій з метою надання результатів проектування високих 

споживчих властивостей, естетичних якостей, оптимізації та гармонізації їх 

взаємодії з людиною і суспільством. 

Дизайн - з'єднання користі і краси ... 

Дизайн - синтез мистецтва і техніки. 

Дизайн - це загальне (тотальне) проєктування ... 

Дизайн - це олюднення (гуманізація) техніки. 

Дизайн - представлення інтересів споживача на виробництві. 

Дизайн - ознака третьої цивілізації. 

Дизайн - проєктування матеріальних об'єктів і життєвих ситуацій на 

основі методу компонування при необхідному використанні даних науки з 



метою надання результатами проєктування естетичних якостей і оптимізації їх 

взаємодії з людиною і суспільством. Це визначає наявність властивих дизайну 

соціальних наслідків, що виявляються в тому числі і в формуванні особистості. 

Терміном «дизайн» можуть позначатися власне проєкт, процес 

проєктування і його результат - здійснений проєкт . 

Design - це свідомі та інтуїтивні зусилля за рішенням проблеми, яка 

ніколи не може бути єдино правильно вирішена. В результаті виходить 

нескінченне число рішень, де одні рішення більш правильні, ніж інші. 

Правильність рішень залежить від вкладеного смислового значення. 

Design (англ.) - похідне від італійського "disegno", означає не тільки 

креслення або малюнок, але і складні речі - всю область роботи художника. 

Дизайн - англ. проект, образ, задум, ідея, незвичайність нестандартність 

діяльності. 

Дизайн - як якесь явище, в якому поєдналися наука, мистецтво і 

технології, має ряд ознак, схожих з особливостями всіх трьох складових. Саме 

ця унікальна сукупність і цілісність даних ознак властива єдино і тільки 

дизайну. 

- Функціональність - наскільки обраний об'єкт корисний, інформативний, 

функціональний. Методом рішення дизайнерських завдань є метод компоновки. 

- Естетичність - у багатьох випадках перед дизайнерами ставляться в 

першу чергу завдання зміни і поліпшення зовнішнього вигляду, а не технічних 

вдосконалень. Це плата техніки за заручення з красою. 

- Іноваційність - не варто плутати, або підміняти поняття дизайну і 

стайлінгу. Заміна кольору предмета, ще не все. Хотілося б бачити "мозкові" 

пошуки в кожному об'єкті, в кожному - прагнення до досконалості. 

- Суб'єктивний критерій - індивідуальна оцінка якості новизни, 

дотепності, несподіванки рішень і підходів до речей, предметів і ситуацій (на 

рівні подобатися - не подобатися) 

Всі ці та ймовірно інші існуючі визначення, в принципі, відображають 

суть дизайну, хоча жодна з них не є повним і абсолютно правильним. Більш 

того, такого визначення немає і не може бути, тому що кожна мисляча людина 

привносить в нього своє власне уявлення 


