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Тема:  Загальні відомості про дизайн 

Мета: Охарактеризувати загальні відомості про дизайн; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Слово «дизайн» походить від італійського disegno, яким в епоху Ренесансу позначали 

проекти, малюнки. Пізніше, у XVI столітті, в Англії з’являється більш широке поняття 

design, яке означає задум, креслення, візерунок, а також проектування й конструювання. 

Зароджувався дизайн на перетині художньо-проектної діяльності, інженерного 

проектування та науки. 

    Сьогодні існує декілька визначень поняття «дизайн». 

    Дизайн — це комплексна міждисциплінарна проектно-мистецька діяльність, що інтегрує 

природничі, технічні й гуманітарні знання, інженерне й художнє мислення, спрямована на 

формування предметного світу в усіх сферах життєдіяльності людини. 

    Дизайн — це проектна діяльність, спрямована на створення цілісного гармонійного 

предметно-технічного середовища для людини. 

    Дизайн — це художнє оформлення виробів промислового виробництва, житлових і 

офісних приміщень. 

   Слово «дизайн» застосовується також для позначення результату проектної діяльності 

(наприклад, у таких словосполученнях, як «дизайн одягу», «дизайн автомобіля», «дизайн 

інтер’єру» тощо). 

    Метою дизайну є вирішення проблем проектування від найменшого елемента 

конструкції до глобальних і навіть великих ідей. У сучасному світі дизайн стає 

інструментом комунікації між людиною та об’єктом дизайну. 

     Основними завданнями дизайну є: 

• застосування новітніх технологій, сучасність виробу; 

• користувацький інтерфейс — урахування психологічних особливостей людей, що 

працюють з об’єктом дизайну; 

• ергономіка — зручність і легкість у використанні об’єкта дизайну. 

     Об’єкт дизайну — річ, що модифікується під час розробки й проектування, або вже 

існуючий виріб, який змінюють для надання йому нового вигляду. Дизайн нового виробу 

починається з пошуку ідей для гармонійного поєднання раціональної форми з художньою 

виразністю. Новий товар має бути стильним та досконалим за виконанням (мал. 1). 

Об’єктом дизайну часто стають старі речі, які видозмінюють у бік кращого, сучаснішого 

вигляду та надають їм нового функціонального значення (мал. 2). Використання старих 

речей у креативних проектах (так званий еко-декор) сьогодні є дуже перспективним 

напрямком з погляду економного використання природних матеріалів. 

 

 

 



     Просторово-предметне середовище — сукупність природних і штучно створених 

просторів, що перебувають у безперервній взаємодії з людиною, та їх предметне 

наповнення. 

  Предмети, що нас оточують, середовище, його атмосфера чинять певний вплив на людину, 

на її самопочуття та настрій. Комфортна обстановка сприяє як продуктивній роботі, так і 

повноцінному відпочинку. 

    Дизайнер предметного середовища — це фахівець, який відповідає за функціональний та 

естетичний зміст предметів, створює певне середовище. У процесі роботи дизайнери творчо 

співпрацюють з інженерами, конструкторами, технологами, економістами, лікарями. Вони 

повинні мати цілісне уявлення про майбутній виріб, прогнозувати можливі негативні 

наслідки від користування ним людиною. Дизайнерам необхідні гарний естетичний смак, 

уміння творчо мислити, вони мають добре знати сучасні конструктивні й оздоблювальні 

матеріали. 

     Дизайнери в процесі створення гармонійного предметного середовища керуються 

основними поняттями дизайну: естетичність, функціональність, економічність. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке дизайн? 

2. Які основні завдання дизайну? 

3. Що є об’єктом дизайну?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, 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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