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Тема № 1 Стилі інтер’єру, їх особливості  

УРОК: 1-2 

Тема: Мета та завдання навчального предмета «Технології». Загальні 

відомості про дизайн, його мета та завдання. 

Мета: 

 Ознайомлення з сучасними досягненнями та тенденціями робототехніки. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку.  
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Стрімкий розвиток технологій  змінює світ у бік інформатизації та відкритості, 
що обумовлює   заміну традиційних (виробничих)  способів діяльності на 

способи мислення, уміння виявляти творчість та ініціативу у нових умовах, 

оцінювати ризики та брати відповідальність за прийняті рішення.   

Це спрямовує сучасну освіту до компетентнісного підходу, коли формування в 
здобувачів освіти здатності діяти має випереджати процес накопичення ними 

будь-яких знань. 

Такий діяльнісний підхід в освіті може бути реалізований через формування в 

здобувачів освіти ключових компетентностей, як найбільш помітної риси 
європейської освіти. 

Метою навчальної дисципліни є не сума знань про певну технологію чи 

наперед визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення, а 
формування в здобувачів освіти здатності до самостійного конструювання цих 

знань і способів діяльності через призму їх особистісних якостей, життєвих та 

професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у 

вирішенні практичних завдань.   
Провідною умовою для досягнення цієї мети є проєктна діяльність здобувачів 

освіти, як практика особистісно-орієнтованого навчання, яка дозволяє 

викладачеві організувати навчання, що спрямоване на розв’язання здобувачами 
освіти життєво і професійно значущого практичного завдання (справи).  

Така діяльність здобувачів освіти обумовлює інтерактивну, навчально-дослідну 

та інші види діяльності, що відбуваються у руслі проєктної, як провідної, та 

інших навчальних технологій (проблемного навчання, критичного мислення, 
технології комбінованого навчання та ін.). 

Завдання навчальної дисципліни «Технології»: 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу 
через формування ключових та предметних компетентностей; 

- розвиток у здобувачів освіти критичного мислення як засобу 

саморозвитку, здатності до підприємливості, пошуку і застосування знань 

на практиці, які є спільними для будь-яких видів сучасної технологічної 
діяльності людини; 

- оволодіння уміннями практичного використання нових інформаційно-

цифрових технологій; 



- розширення та систематизація знань про технології і технологічну 
діяльність як основний засіб проєктної, дизайнерської, творчої, 

підприємницької та інших видів сучасної діяльності людини; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці 

в групі, відповідальності у досягненні поставлених завдань; 
- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою 

підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному 

суспільстві, здатного його змінювати і захищати.  

Загальні відомості про дизайн, його мета та завдання. 

Слово «дизайн», як правило, пов’язують із багатьма речами, які нас оточують, і 

переважно це красиві, привабливі речі із сучасними формами та кольором.  

Дизайн (від англ. design - проектувати, креслити, задумувати, а також 
проект, план, рисунок) - діяльність із проектування естетичних властивостей 

промислових виробів, а також результат такої діяльності (наприклад, дизайн 

інтер’єру, дизайн меблів). 

 Інакше кажучи, дизайн - це процес проектування речей, що відповідають 
потребам людей. 

У загальнішому розумінні дизайн включає веб-дизайн, ландшафтний 

дизайн, графічний дизайн та багато інших його видів. 
В середині ХХ століття у професійному лексиконі для означення 

формоутворення в умовах індустріального виробництва використовувалось 

поняття «індустріальний дизайн». Цим поняттям підкреслювалось його 

нерозривний зв'язок з індустріальним виробництвом і конкретизувалась 
багатозначність терміну «дизайн». Треба сказати, що багато тогочасних 

часописів з питань техніки, під час розгляду питання про дизайн давали 

уточнення – індустріальний дизайн. Але поволі, цей термін, з розвитком 
проектно-художньої діяльності у галузі індустріального формоутворення почали 

називати одним словом – «дизайн». Частково це пояснювалось ще й тим, що 

суспільство вступило у фазу постіндустріального розвитку. 

Згодом дизайн увійшов практично в усі галузі діяльності людини, став 
основною рушійною силою естетизації предметного середовища. 

Дизайн застосовується під час створення будь-якого технічного 

промислового виробу, в будь-якій сфері людської життєдіяльності, де соціально-
культурно обумовлено спілкування між людьми. 

Дизайн, як творчий процес, можна поділити на: 

 художній дизайн (створення речей з точки зору естетичного 
сприйняття); 

 технічну естетику – наука про дизайн, враховуючи всі аспекти, і 

перш за все конструктивність (ранній етап становлення дизайну), 
функціональність (середній), комфортність виробництва, 

експлуатації, утилізації технічного виробу і т.д. (сучасне розуміння 

дизайну). 

Зміст терміну «дизайн» має різні тлумачення: створення прекрасних 
форм, предметів; або — створення речей, які б мали ринковий попит. Вітчизняні 

спеціалісти розглядають дизайн як діяльність художника-конструктора в галузі 



проектування масової промислової продукції і створення на цій основі 
предметного середовища. 

Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом 

проектування предметного середовища. Виникло воно на певному етапі 

культурно-економічного розвитку суспільства, є продовженням культури та 
перебуває на зламі двох своєрідних галузей людської діяльності − технічної і 

естетичної. Взаємодія двох видів діяльності визначає специфіку дизайну як 

особливого виду творчої естетичної діяльності, що поєднує естетичну і 

неестетичну діяльність у галузі матеріального виробництва.  
Дизайн є невід'ємною складовою процесу проектування, методом 

компонування предметних елементів та зв'язків у системах ,,людина – 

середовище” для отримання позитивних техніко-естетичних (споживацьких) 
властивостей об'єкту, що проектується у співвідношенні з сучасним цілісним 

ідеалом матеріальної й естетичної культури. 

Завдання дизайну - формування гармонійного предметного середовища, 

що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Тому 
дизайн створює матеріальні цінності, які безпосередньо, в процесі художнього 

конструювання набувають естетичної цінності. 

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. Об’єктом дизайну часто стають старі 

речі, які видозмінюють у бік кращого, сучаснішого вигляду та надають їм нового 

функціонального значення. Використання старих речей у креативних проектах 
(так званий еко-декор) сьогодні є дуже перспективним напрямком з погляду 

економного використання природних матеріалів. 

Досить модною в наш час стала професія дизайнера. Щоб вироби були 
естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою і вишуканістю, 

дизайнер має докласти чимало зусиль для того, щоб вони були красивими. 

Дизайнер - це фахівець, що відповідає за функціональний та естетичний 

рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. 
Тобто, метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного 

середовища. 

Жорсткі закони конкурентної боротьби на ринку продукції вимагають від 

художника-дизайнера враховувати вимоги споживачів до продукції, рівень 
розвитку нових технологій, особливості дизайнерських традицій національних 

шкіл, народних майстрів. 

Дизайн сьогодні – це провідна технологія у створенні будь-яких речей, 
починаючи від літаків та суден і завершуючи модельним одягом та побутовими 

приладами. Тому, дизайнер повинен працювати в творчій співдружності з 

інженерами, конструкторами, вченими, технологами, економістами, лікарями, 



знаходити цілісне уявлення про майбутній виріб, прогнозувати можливі 
негативні наслідки від користування таким виробом людиною. 

Дизайнер повинен мати широкий кругозір і гарний естетичний смак, вміти 

творчо мислити, володіти аналітичними і об'ємними методами пошуків форми, 

добре знати конструктивні і оздоблювальні матеріали. Таким чином, дизайнер 
займає чільне місце в галузі художнього конструювання, в проектуванні 

складних виробів, де технічна і естетична сторони однаково важливі.  

Дизайнер – фахівець, що поєднує професійні функції художника та 

інженера. 
Дизайнер має випереджати свій час - відчувати і пропонувати споживачам 

такі речі, яких вони потребуватимуть у майбутньому. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке дизайн? 

2. Що таке об’єкт? 

3. Що таке художнє конструювання?  

4. Що таке технічна естетика ? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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