
Урок № 11-12 

Дата: 21.10.2021 

Тема:  Засоби художнього конструювання. 

Мета: Охарактеризувати засоби художнього конструювання.; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

    Метою художнього конструювання є вдосконалення предметного середовища. Воно 

перебуває на перетині двох напрямків людської діяльності — технічного й естетичного. 

Художнє конструювання як метод дизайну передбачає: 

• висунення нової ідеї; 

• розробку її структури; 

• раціональне втілення цієї ідеї; 

• гармонійне, виразне стилістичне оформлення виробу. 

    Вироби, які є результатом діяльності дизайнера, мають бути не лише естетично 

виразними, а й функціональними, а саме: 

• максимально відповідати своєму практичному призначенню; 

• бути зручними та безпечними під час експлуатації, тобто відповідати вимогам ергономіки. 

    Засоби художнього конструювання, які використовує дизайнер, — це пропорція і об’єм, 

ритм і колір, симетрія і асиметрія, контраст і нюанс тощо. Їх застосування надає предмету 

того вигляду, що втілює задуманий автором образ. 

    Основою художньо-конструкторської діяльності є композиція. 

     Композиція (від латин. compositio — складання, поєднання) — це творчий процес 

компонування різних частин у єдине ціле відповідно до визначеної ідеї. Саме композиція 

надає творові цілісності, підпорядковує його елементи один одному, організовує простір. 

Композицією також називають будь-який витвір мистецтва, тобто кінцевий результат 

діяльності автора незалежно від його виду: архітектура, музика, література, живопис тощо. 

      Композиція в дизайні — це застосування загальних законів побудови художніх форм за 

допомогою конкретних засобів для досягнення цілісності та єдності форми предмета з його 

змістом. 

    Формотворення в дизайні — пошук у процесі художнього конструювання такого рішення 

виробу, за якого буде досягнуто композиційної єдності форми і змісту. 

    Будь-яка композиція створюється за допомогою певних засобів і прийомів. Усі вони 

відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей та посиленні емоційної виразності 

композиції виробу. 

Система композиційних закономірностей, прийомів і засобів 

 
Питання для самоперевірки: 

1.Що художнє конструювання? 

2. Що таке композиція? 

3. Що таке формотворення в дизайні? 



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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