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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру 

Тема: Види дизайну 

Мета: визначити основні види дизайну, їх характеристика та реалізація. 

Основні види дизайну: промисловий, графічний, середовищний, а також їх різновиди. 

Web- дизайн – це проектування оригінальної структури Web сайту, із 

застосуванням технічних та кольорових рішень, які можуть забезпечити зручність 

використання і естетичне сприйняття сайту. 

Графічний дизайн - проектування знаків, логотипів, символів, що включає в себе 

послуги дизайнерів, які створюють дизайн поліграфічної продукції, послуги арт- дизайну та 

стайлінг- дизайну, які приділяють особливу увагу вираженості потрібних предметів. Це 

комбінація змісту і форми, унікального вираження і реалізації даних. 

Інформаційний дизайн (Медіадізайн) - це певний вид художньо-технічного 

оформлення та відображення інформації, з урахуванням психологічних моментів сприйняття 

інформації, функціональних особливостей відображення інформації, естетики візуального 

відображення інформації та багатьох інших факторів. 

Ландшафтний дизайн - 

озеленення садових ділянок, благоустрій 

території, організація насаджень, 

застосування невеликих архітектурних 

об'єктів. 

Нано дизайн – став символом 

молекулярної епохи нано-технологій, 

генетики, електроніки, штучно створених 

дуже маленьких величин, які через 

окуляр  дуже потужного електронного 

мікроскопа потрапляють на сітківку 

людського ока.  

Промисловий дизайн - 

процес проектування промислових об'єктів, який 

охоплює дуже широке коло об'єктів: від дрібниць 

для дому аж до наукомістких, 

високотехнологічних виробів. Дизайн 

комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, 

транспортний дизайн є найбільш відомими 

видами промислового дизайну. Його об'єктами є: 

побутова техніка взуття, одяг, автомобілі, 

механізми, знаряддя праці, і аксесуари. 

Рекламний дизайн - це певний 

комерційний вид мистецтва, в основі якого 

лежить досягнення прибутку, а не саме 

мистецтво.  
Стайлінг - адаптація вже готового 

об'єкта дизайну (інтер'єр або екстер'єр) або вдосконалення 

технічної частини об'єкта дизайну. 

Фото - дизайн - це вид дизайну в якому, в 

основному, застосовуються елементи природи: квіти і рослини.  

Дизайн середовища (дизайн предметно-

просторового середовища або просторовий дизайн) — 

вид дизайну, що займається перетворенням готового простору. 
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Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його.   

 Написати визначення понять: «проектна модель», «макет», «дослідний зразок». 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни», Viber (093)655-55-63 
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