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Дата: 08.04.2021 

Тема:  Стадії дизайну об’єктів художнього конструювання 

Мета: Охарактеризувати основні закони кольорознавства; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

    Дизайн як наукова дисципліна вивчає комплекс проблем, що виникають під час аналізу 

зв'язків і відносин системи «людина — виріб — середовище ». Результатом їхніх 

досліджень є розуміння сутності проектування функціонально доцільних, технічно 

досконалих, економічно виправданих і естетично виразних виробів, що утворюють у 

сукупності оптимальне предметне середовище для життєдіяльності людини. Особливо 

важливим стає вивчення тих властивостей промислових виробів, що виявляються в процесі 

експлуатації. Сукупність таких властивостей є кінцевою метою створення виробу і 

відповідає критеріям оцінювання його якості споживачем. До найважливіших споживчих 

властивостей промислових виробів належать: суспільна доцільність, відповідність 

призначенню, зручність експлуатації і ремонту, естетична значущість. 

   Вироби, створені за допомогою художнього конструювання, мають відповідати сучасним 

вимогам, які ставить до них штучне предметне середовище і які безперервно змінюються 

та вдосконалюються.   

  Аналіз споживчих властивостей, а також урахування сформованого в суспільстві 

розуміння можливих засобів задоволення людських потреб дають змогу сформулювати 

визначені вимоги щодо оцінювання якості проектування і виробництва промислової 

продукції як вимоги дизайну. Вони являють собою систему принципів і закономірностей, 

що відображають усю складність взаємин людини з предметним світом. 

    Комплекс вимог дизайну і сукупність споживчих властивостей виробів можна умовно 

поділити на чотири групи: 

 соціальні; 

 утилітарно-функціональні; 

 ергономічні; 

 естетичні.  

    Для того щоб оцінити сукупність суспільно корисних властивостей виробу-речі, потрібно 

врахувати групу вимог, пов'язаних із матеріальними витратами: одноразовими — на 

виробництво виробів і тривалими — на його споживання і ремонт. 

    Ключовий критерій оцінювання відповідності промислових виробів вимогам дизайну — 

це величина корисного ефекту споживання виробу і сумарних витрат на його виготовлення. 

  Питання для самопервірки: 

1. Що належить до найважливіших споживчих властивостей промислових виробів? 

2. На що можна поділити  комплекс вимог дизайну і сукупність споживчих властивостей 

виробів? 

 

Домашнє завдання:  дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

   

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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