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Тема: Підбір матеріалів для створення виробу  

Мета: 

 Ознайомлення з поняттями предметного дизайну, його видами. 

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

Завдання 1 

Роздивіться малюнок і спробуйте пояснити, яке призначення мають зображені на ньому 

вироби. 

Виглядають вони оригінально, але питання їхньої функціональності викликає великі 

сумніви. 

З чого почати роботу, якщо перед вами постало завдання обрати комплексний виріб? 

Перш за все потрібно дати відповідь на запитання: яку користь матиме той чи інший виріб?  

Процес створення прототипу, прообразу майбутнього виробу з потрібними 

властивостями та розробку способів його виготовлення називають проектуванням. 

Від мінливого бажання, примарного мріяння і безпідставних фантазій проектний 

задум відрізняється тим, що містить у собі раціональне обґрунтування і конкретний 

спосіб (технологію) його практичної реалізації. 

Робота над проектом передбачає реалізацію певних етапів:  

 обґрунтування проекту; 

 пошуковий етап; 

 технологічний етап; 

 заключний етап.  

Існують певні правила й вимоги до оформлення інформації щодо кожного з етапів проекту. 

 

Мал.У світі багато безглуздих 

речей; а — велосипед, який не 

боїться нерівностей дороги; 

 б — стіл, декорований 

плямою: всі інші плями також 

сприйматимуться як 

оформлення 

 

Обираючи комплексний виріб, орієнтуватися треба на об’єкти, які будуть корисними не 

тільки вам, а й, наприклад, іншим учням, членам вашої родини. 

Тож, роботу слід розпочинати з формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування 

його важливості, визначення теми проекту. 

Мета проекту — бажаний кінцевий практичний результат, який має бути досягнутий 

унаслідок реалізації проекту. 



Можна скористатися простою схемою складання мети проекту: 

1. Виберіть одне зі слів на зразок: виготовити, розробити, створити, вдосконалити, 

виконати, навчитися виконувати, зшити, намалювати, вишити та ін. 

2. Додайте назву виробу. 

3. Додайте одну або декілька фраз, які дадуть відповідь на запитання: 

• у якій техніці буде виконано виріб, із чого (наприклад, «виготовлення в техніці 

випалювання», «з деревини»)? 

• яке призначення виробу (наприклад, «для прикрашання інтер’єру»)? 

• для кого буде призначено виріб (наприклад, «для ігрової кімнати»)? 

• з яких матеріалів буде виготовлено виріб (наприклад, «із пластмаси»)? 

• яка корисність виробу (наприклад, «для збереження м’яких іграшок»)? 

• чому або кому присвячено виріб (наприклад, «Дню Незалежності України»)? 

Приклад: Розробити й виготовити підставку для олівців, ручок та паперу з відходів 

виробництва. Від формулювання мети проекту переходьте до визначення конкретних 

завдань, які слід вирішувати відповідно до неї. 

Завдання проекту — це всі послідовні етапи організації та виготовлення виробу від 

початку до кінця. 

Для того, щоб визначити завдання проекту, потрібно послідовно відповісти на 

запитання: «Що потрібно зробити задля того, аби досягти мети проекту?» 

Зазвичай завдання вказують (розробити..., удосконалити..., ознайомитися..., навчитися., 

освоїти., визначити., вибрати., підібрати., провести., вивчити., розвинути., 

проаналізувати і т. п.). 

Пояснення необхідності й корисності виконання того чи іншого проекту називають 

обґрунтуванням актуальності проекту. 

Основними критеріями, на які треба спиратися, проектуючи виріб, є: 

• естетичність; 

• практичність у використанні; 

• технологічність; 

• невисока трудомісткість; 

• оригінальність форми; 

• доступність матеріалу. 

Велике значення під час проектування виробів слід приділяти вимогам технологій, 

що їх використовують у процесі реалізації проекту. Зокрема, це технологічність, 

економічність, ергономічність, безпечність, екологічність.  

  

  Питання для самоперевірки: 

1. Що таке дизайн? 

2. Які види дизайну існують? 

3. Що таке стиль? 

4. Як користуватись стилем? 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект 

Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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