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Дата: 23.12.2020 

Тема:  Дизайнерське проєктування 

Мета: Охарактеризувати поняття  дизайнерського проєктування, розкрити його значення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Дизайн має безпосереднє відношення до культури. Адже всі матеріальні та духовні 

надбання суспільства, які створені, збережені, примножені і використані людиною в 

історичному та етнічному аспектах і є культурою народу. 

    Саме художнє конструювання виникло на певному етапі культурно- історичного 

розвитку суспільства, воно є продовженням культури. 

    Органічний зв'язок технічних конструкцій з їхньою художньою формою спостерігається 

в історії розвитку української культури дизайну, починаючи з її витоків. 

     Втілення технічної конструкції в естетичній художній формі спостерігається в образах 

птахів, тварин тощо. Так, на щитах трипільців зображувався їхній тотем — лелека, 

священний птах, який символізував богиню Зорю й астральний вогонь. 

     Можна назвати багато форм предметів побуту і технічних конструкцій, які зумовлені 

сонячним символом слов'ян — колом. Наприклад, діжка для замішування тіста у загадці 

порівнюється із сонцем, мотив сонячного кола закладений і в основу конструкції 

гончарного круга і т. д. 

    Наведені аналоги природних форм і технічних конструкції засвідчують, що найперші 

зразки дизайн-форм предметів, були етнічно значимими для українського народу і сприяли 

повноцінному розвитку нашого суспільства. 

     За останні два десятиліття практика дизайну надзвичайно ускладнилася. Адже    

проектування принципово нових промислових виробів, художньо- конструкторські зміни в 

зовнішньому вигляді промислової продукції неможливі без серйозної зміни її технічних 

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

корпорації. Фактично нині важко знайти сфери виробничої чи соціальної практики країни, 

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

      До основних складових українського сучасного дизайну варто віднести дизайн 

середовища, графічний дизайн, промисловий дизайн, художній розпис, художнє ткацтво, 

художня вишивка, художня обробка дерева, художня обробка металу, художня кераміка 

тощо. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:  оформити плакат на тему «Як святкують зимові свята в 

різних країнах світу» 

 

Домашнє завдання: законспектувати матеріал з теми, виконати практичне завдання до 24 

грудня. 

 

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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