
Урок № 15-16 

Дата: 28.10.2021 

Тема:  Основні принципи дизайну 

Мета: Охарактеризувати основні принципи дизайну; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Незважаючи на те що дизайн є творчим процесом і значною мірою залежить від 

індивідуальності авторів та їхнього таланту, він ґрунтується на певних принципах, 

застосування яких дає змогу створювати якісні продукти. 

    Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися законів композиції, 

колористики та ергономіки. 

    У процесі створення виробів предметного середовища треба враховувати принципи 

дизайну, що є основою будь-якої композиції. 

    Принципи дизайну — це основні правила та закономірності, на основі яких відбувається 

створення гармонійної, довершеної форми предмета. Їх існує кілька, однак визначальними 

є: відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та форми. 

     Надійність і форма предметів інтер’єру, їх технічна й економічна ефективність значною 

мірою залежать від матеріалів, з яких їх виготовлено. Сучасне виробництво має у своєму 

розпорядженні широкий вибір матеріалів. Метал, скло, бетон, натуральна деревина, 

пластик, папір є традиційними (мал. 1). Ці матеріали ми можемо побачити в кожній оселі, 

а їх застосування визначається характером конструкції предметів, призначенням та 

умовами експлуатації. 

 
Мал. 1. Використання конструкційних матеріалів для виготовлення предметів інтер'єру: 

а — ваза з пластику; б — рамка для фотографії з деревини; в — топіарій із паперу 

 

    Об’єкти простої конструкції виготовляють з одного матеріалу, наприклад пластиковий 

посуд або металеві інструменти. Тобто в простих конструкціях форма об’єктів залежить 

переважно від самого матеріалу. Так, меблі, в яких як основний конструкційний матеріал 

використано метал, відрізняються вільною формою та можливістю трансформації. Але в 

більшості випадків матеріал впливає на форму не безпосередньо, а через конструкцію. 

      Вплив нових матеріалів на форму здійснюється не автоматично, іноді деякий час 

зберігається традиційний зовнішній вигляд виробів. А перетворення можливі тільки 

завдяки творчому підходу дизайнерів до процесу проектування. Однією з основних вимог 

при цьому є те, щоб виріб був максимально економічним не тільки в процесі виробництва, 

а й під час його експлуатації. 

     Для того щоб застосування матеріалів для виготовлення предметів інтер’єру було 

доцільним, необхідно знати і враховувати їхні властивості з усіма перевагами і недоліками. 

     Найбільш важливими для матеріалів, що застосовуються у виготовленні виробів 

інтер’єру, є не тільки архітектурно-художні (естетичні) властивості (такі як блиск, текстура, 

фактура, колір), а й фізичні та механічні, що характеризують стан матеріалів, вплив на них 

води, температури, стійкість до дії механічних чинників та, певною мірою, до хімічних. 



     Важливим чинником під час вибору матеріалів для виготовлення предметів інтер’єру є 

їхня безпечність для здоров’я людини та навколишнього середовища. Це переважно 

природні, екологічно чисті матеріали (мал. 2). 

 
Мал. 2. Використання екологічно чистих матеріалів для виготовлення предметів 

інтер'єру 

 

     Під час виготовлення виробів слід пам’ятати про економне використання природних 

матеріалів. Необхідно визначити їх потрібну кількість для роботи. А відходи, що 

залишилися, можна зберегти для подальшого використання. 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке принципи дизайну? 

2. Що вам відомо про конструкційні матеріали в інтер’єрі  та їхні властивості? 

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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