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Урок 21-22 

 

Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Тематичне оцінювання № 2 

 Мета: узагальнити знання з теми; контроль вивченого матеріалу.  

Завдання для тематичного оцінювання № 2 

 

1. Що таке інтер'єр? Основні принципи організації інтер'єру. 

2. Дизайн інтер'єру. Етапи в дизайні інтер'єру. 

3. Стильові особливості оформлення інтер'єру Англії.  

4. Сукупність характерних ознак, особливостей, властивих будь-чому – це: 

А) стиль 

Б) інтер'єр 

В) дизайн 

5. Стиль ампір відноситься до: 

А) сучасних стилів інтер'єру 

Б) класичних стилів інтер'єру 

В) етнічних  стилів інтер'єру 

6. Які матеріали переважають в етнічному стилі інтер'єру? 

7. Чим спричинено використання саме українського етнічного стилю в дизайні інтер'єрів 

готелів та ресторанів, зокрема на західній Україні? 

8. Характерні ознаки для стилю лофт. 

 

 

 

Урок 22  

Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Поняття художнього конструювання 

 Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям художнього конструювання, його 

специфікою.  

Художнє конструювання — новий метод проектування виробів промислового 

виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції. 
Основною метою художнього конструювання є активне вдосконалення 

навколишнього середовища, естетизація матеріальної сфери праці і побуту людини. 
У сфері діяльності дизайнера існують різні напрямки (спеціалізації), з яких найбільш 

поширені наступні: приладо - і машинобудування, засоби транспорту, вироби легкої 

промисловості, інструменти, промислова графіка тощо. Останнім часом спостерігається 

інтенсивний розвиток традиційних видів проектування — архітектурного, містобудівного, 

промислового і нового видів дизайнерського проектування — системотехнічного, 

організаційно-управлінського (АСУ), соціального тощо. 
Основні принципи художнього конструювання виробів промислового 

виробництва: 



1.Комплексне, одночасне вирішення утилітарно-функціональних, конструктивно-

технологічних, економічних, соціальних і естетичних питань. 
2. Врахування особливостей навколишнього середовища та конкретних умов. 
3. Єдність форми і змісту. 

 
     У художньому конструювання найбільш вагомим є вирішення утилітарно-

функціональних питань. Будь-який виріб, зроблений людиною, має визначене призначення 

і виконує відповідну функцію. У процесі проектування як форми виробу в цілому, так і 

окремих частин, у першу чергу необхідно прагнути до того, щоб форма виробу 

максимально відповідала його утилітарно-функціональному призначенню. 
У сучасній практиці проектування сутність першого принципу можна відобразити 

лаконічною формулою: користь + зручність  + краса. Кожний елемент даної формули 

являє собою сукупність наступних факторів: «користь» — техніко-економічних; 

«зручність» — ергономічних; «краса» — естетичних. Тому в процесі художнього 

конструювання повноцінний результат оптимального рішення форми виробу є наслідком 

використання цієї формули. Не можна нехтувати окремими складовими формули на 

користь інших (наприклад, менше уваги приділяти питанням зручності та функціональності 

майбутнього виробу, і за рахунок цього спрощувати його конструкцію, технологію 

виготовлення тощо). 
Виріб, як об’єкт проектування, повинен відповідати оточуючому середовищу і 

конкретним умовам. Розглянемо декілька 

прикладів: 
1. Планування та конструкція автобусів, які 

призначені для внутрішнього міського та 

міжміського транспортування (рейсові поїздки на 

великі відстані), повинні бути зовсім різні. У 

першому випадку, у конструкції автобуса 

необхідно забезпечити більш вільні проходи та 

більшу кількість дверей. У другому випадку, 

навпаки, необхідно максимальне використання 

площі під місця для сідання, та наявність одного 

виходу та одного входу. 

2. Транспортні засоби пересування в умовах 

півночі та півдня, тобто різних кліматичних умов, 

повинні мати суттєві конструктивні відмінності, 

технічні та експлуатаційні характеристики. Тому, на 

стадії визначення конструкції автобуса та матеріалу для його виготовлення, мають бути 

враховані температурний режим, кліматичні особливості регіону, в якому буде відбуватись 

його експлуатація. 3. Питання, що пов’язані з визначенням кольору для фарбування 

промислових приміщень та обладнання, неможливо розв’язати в загальному вигляді, без 

урахування конкретних умов. Відомо, що визначення кольору інтер’єру залежить від 



багатьох аспектів, наприклад, характеру промислового процесу, розмірів та завантаженості 

промислової площі, освітленості приміщень тощо. 
Таким чином, жоден об’єкт проектування неможливо розглядати без урахування 

умов навколишнього середовища та конкретних умов експлуатації. 
Єдність форми і змісту (образність). Цей принцип, з точок зору художньо-

естетичних та соціальних вимог до об’єкта проектування, є найбільш складним і 

відповідальним у художньому конструюванні. Наприклад, відомо, що протягом століть 

формується архітектура різних будинків і споруджень, поєднуючись із їхнім змістом. В 

історичному процесі розвитку архітектурні форми змінювалися разом із прогресивним 

розвитком науки, техніки, мистецтва і соціальних умов життя людей. Ці зміни форм і 

зразків в утилітарних мистецтвах складалися головним чином із появою нових матеріалів і 

конструкцій, нових соціально-економічних і побутових умов, під час розвитку 

продуктивних сил суспільства. 
 

 
 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

 

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

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

Успіхів! 

mailto:gr.ev@ukr.net

