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Тема:  Підготовча робота зі створення проєктної пропозиції 

Мета: Охарактеризувати підготовча робота зі створення проєктної пропозиції; розвивати 

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

Хід уроку: 

   Дизайн-проект починають створювати з виконання проектної пропозиції. Адже успішне 

її виконання — запорука вдалого майбутнього проекту, створення якісної продукції, що 

матиме попит і з часом буде впроваджена в серійне виробництво. 

      Роботу над дизайн-проектом починають з ознайомлення із завданням та зі збору 

інформації про об'єкт технологічної діяльності, який потрібно розробити. На цьому етапі 

слід зібрати і проаналізувати всю інформацію, що стосується обраного типу об'єкта 

проектування. Завдання художника- конструктора полягає в тому, щоб за мінімально 

можливий термін зібрати максимальну кількість інформації про об'єкт проектування — 

основні характеристики, загальний вигляд і форми конструкції найкращих зразків виробів 

аналогічного типу об'єкта проектування. Джерелом інформації можуть бути публікації у 

вітчизняних і закордонних виданнях, каталоги промислових фірм і відомих виставок, 

зразки асортименту різноманітних фірм, інформація з Інтернету тощо. Усю зібрану про 

об'єкт технологічної діяльності інформацію систематизують. 

      Прототипи об'єкта проектування ретельно і критично оцінюють з погляду сучасних 

вимог і всіх особливостей їхнього художньо-конструкторського рішення. Слід уважно й 

ретельно переглянути всі зразки виробів, зробити аналіз позитивних і негативних якостей 

діючої моделі прототипу, яка з погляду внутрішньої конструкції може бути обраною 

основною базою для проекту — проектної пропозиції. 

     Проектування сучасних об'єктів технологічної діяльності є процесом вирішення 

складного комплексу пов'язаних між собою завдань, зумовлених як техніко-економічними, 

інженерними вимогами, так і споживчими потребами людини. Дослідження споживчих 

властивостей об'єктів, а також урахування соціальних вимог до них дають змогу визначити 

конкретні вимоги до якості виробів, що проектуються. 

     Вироби як об'єкти проектування, як матеріальні тіла мають підпорядковуватися законам 

природи, а як суспільні речі — законам соціальної дійсності. До природних належать 

фізичні, хімічні, енергетичні влас тивості речовин, а до суспільних — користь, зручність, 

краса. Художнє конструювання не мета, а засіб, що забезпечує зв'язок між виробництвом і 

споживанням. Проміжними моментами цієї системи є сфера розподілу та торгівля. Тому 

загальна модель предметної дійсності охоплює чотири взаємопов'язані між собою сфери 

діяльності — проектування, виробництво, розподіл, споживання.   

     Функції речей у суспільних процесах різноманітні. Кожна річ як об'єкт технологічної 

діяльності може виступати, як мінімум, у чотирьох якостях: як проект-ідея, як продукт 

виробництва, як товар і як предмет споживання. Річ народжується у вигляді проекту, 

створеного конструктором спільно з художником-конструктором; набирає матеріальної 

форми, стає промисловим виробом унаслідок співпраці дизайнера, інженера, робітника, а 

потім, перетворившись на товар, потрапляє до споживачів і стає предметом споживання. 

Так продукт праці перестає бути простим природним тілом, обробленим засобами праці, 

він стає предметом споживання, який має багато корисних властивостей. 

    У сфері товарообміну провідну роль відіграє споживчий попит, який безпосередньо 

залежить від асортименту та якості товарів. Орієнтація дизайнерів на вирішення 

економічних завдань — найважливіша умова їхньої успішної діяльності. У цьому розумінні 

художньо-конструкторську та інженерну практику можна вважати сферою виробництва 

якості об'єктів технологічної діяльності. 

    Керуючись інтересами економічності та конкурентоспроможності, дизайнери в процесі 

проектування мають забезпечити новизну й оригінальність форм виробів. Новизна форми 

відповідно потребує створення нових конструктивно-інженерних рішень, які мають 



сприяти появі або впровадженню прогресивних технологічних процесів виготовлення 

об'єктів виробництва. Проектуючи вироби, дизайнер зобов'язаний враховувати реальні 

можливості промисловості, сприяючи водночас її вдосконаленню, ставлячи тим самим 

перед промисловістю складніші, продиктовані часом завдання. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. З чого починають роботу над дизайн-проєктом? 

2. Що таке прототипи об'єкта проєктування? 

 

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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