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Тема:  Основні принципи художнього конструювання 

Мета: Охарактеризувати основні закони кольорознавства; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

 Художнє конструювання — новий метод проектування виробів промислового 

виробництва, впровадження якого має забезпечувати високу якість продукції. 

    Основною метою художнього конструювання є активне вдосконалювання 

навколишнього середовища, естетизація матеріальної сфери праці і побуту людини. 

    Слід відзначити, що зміст і стадії художнього конструювання визначаються напрямками, 

за якими розвивається сучасний дизайн. 

    У сфері діяльності дизайнера існують різні напрямки (спеціалізації), з яких 

найпоширеніші такі: приладе- і машинобудування, засоби транспорту, вироби легкої 

промисловості, інструменти, промислова графіка тощо. Останнім часом спостерігається 

інтенсивний розвиток традиційних видів проектування — архітектурного, містобудівного, 

промислового — і нових видів дизайнерського проектування — системотехнічного, 

організаційно-управлінського, соціального тощо.    

    Основні принципи художнього конструювання виробів промислового виробництва: 

1. Комплексне, одночасне вирішення утилітарно-функціональних, конструктивно-

технологічних, економічних, соціальних і естетичних питань. 

2. Урахування особливостей навколишнього середовища та конкретних умов. 

3. Єдність форми і змісту. У художньому конструюванні найвагомішим є вирішення 

утилітарно- функціональних питань. Будь-який виріб, зроблений людиною, має визначене 

призначення і виконує відповідну функцію. У процесі проектування як форми виробу в 

цілому, так і окремих його частин насамперед необхідно прагнути, щоб форма виробу 

максимально відповідала його утилітарно-функціональному призначенню. 

    У сучасній практиці проектування сутність першого принципу можна відобразити 

лаконічною формулою: «користь + зручність + краса». Кожний елемент цієї формули є 

сукупністю таких чинників: «користь» — техніко-економічних; «зручність» —

ергономічних; «краса» —естетичних. 

     Тому в процесі художнього конструювання повноцінний результат оптимального 

рішення форми виробу є наслідком використання цієї формули. 

    Не можна нехтувати окремими складовими формули на користь інших (наприклад, 

менше уваги приділяти питанням зручності та функціональності майбутнього виробу і за 

рахунок цього спрощувати його конструкцію, технологію виготовлення тощо). 

    Отже, жоден об'єкт проектування не можна розглядати без урахування умов 

навколишнього середовища і конкретних умов експлуатації. 

   Єдність форми і змісту (образність). Цей принцип, з огляду на художньо- естетичні та 

соціальні вимоги до об'єкта проектування, є найскладнішим і найбільш відповідальним у 

художньому конструюванні. Наприклад, відомо, що архітектура різних будинків і споруд 

формується протягом століть, поєднуючись із їхнім змістом. В історичному процесі 

розвитку архітектурні форми змінювалися разом із прогресивним розвитком науки, техніки, 

мистецтва і соціальних умов життя людей. Ці зміни форм і зразків в утилітарних мистецтвах 

відбувалися головним чином з появою нових матеріалів і конструкцій, нових соціально-

економічних і побутових умов, унаслідок розвитку продуктивних сил суспільства. 

      Образ різних типів об'єктів дизайну формується у складному творчому процесі з 

урахуванням основних принципів, у тому числі принципу єдності форми і змісту. 

  Питання для самопервірки: 

1. Що таке художнє конструювання? 

2. Які основні принципи художнього конструювання виробів промислового виробництва? 

 



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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