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Тема № 4. Предметний дизайн 

УРОК: 22-23 

Тема: Всесвітня термінологія та умовні позначення. 

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. 
 

ХІД УРОКУ 
АКЦЕНТ (лат. «наголос») — у візуальних мистецтвах засіб підкреслення лінією, 

тоном, кольором) формою, розміром того предмета або його частини, на що треба 

звернути увагу глядача. 

APT ДЕКО (фр. «декоративні мистецтва») — стиль декоративного мистецтва, що 

панував у 20-ті та 30-ті pp. XX ст. та відродився у 60-ті та 70-ті pp 

АСИМЕТРІЯ (від гр. «невідповідність») — відсутність або порушення симетрії. 

Використовується як один із засобів художньої виразності. 

АХРОМАТИЧНИЙ (гр. «безбарвний») — незабарвлений, безколірний, чорно-

білий. 

БАРВНИКИ — носії кольору, основні складники фарб. Поділяються на органічні 

та неорганічні. 

БЛІК (нім.) — відблиск світла, світлова пляма на темному тлі. 

ГАРМОНІЯ (від гр. «скріплення, злагодженість») — струнка узгодженість частин 

єдиного цілого. 

ДЕКОР (від лат, «прикрашаю») — прикраса. 

ДИЗАЙН (від англ. «проектувати, креслити, задумати», а також «проект, план, 

малюнок») — вид художньої діяльності, що пов'язаний із проектуванням 

предметного світу. Метою цієї діяльності є формування гармонійного з природним 

штучного середовища, яке задовольняє потреби людини. 

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА — проектування великих предметних комплексів з 

позицій широкого охоплення проблем взаємовідносин людини з природою, 

предметно-просторовим оточенням з метою створення гармонійного середовища для 

людського життя. 

ЕКЛЕКТИКА (від гр. «той, що вибирає») — поєднання в одному творі або явищі 

різнорідних, інколи протилежних принципів, поглядів, теорій, художніх елементів та 

ін. 

ЕКСТЕР'ЄР (від лат. «зовнішній») — зовнішній вигляд тіла тварини. У дизайні 

вживається для означення зовнішньої сторони виробів чи споруд (наприклад, 

«екстер'єр автомобіля», «екстер'єр будинку»). 

ЕРГОНОМІКА (від гр. «робити + закон») — наука, що вивчає допустимі фізичні, 

нервові та психічні навантаження на людину у процесі праці, проблеми створення 

оптимальних умов для ефективної роботи. 

ЕСКІЗ (від гр. «імпровізований вірш») — у дизайні під ескізом розуміють графічне 

зображення, яке відтворює об'єкт, що проектується, у загальних і найхарактерніших 

рисах, без ретельного опрацювання деталей. 



ІМІТАЦІЯ (від лат. «наслідую») — унаслідування, підроблення. У дизайні слово 

«імітація» найчастіше зустрічається, коли йдеться про підробку за допомогою 

макетних матеріалів фактури й кольору тих матеріалів, з яких буде зроблено 

справжній промисловий виріб. 

ІНТЕР'ЄР (від фр. «внутрішній») — відносно замкнений та організований у 

функціонально-естетичному плані простір всередині будівлі. 

КАРКАС (відітал.) — кістяк, несуча основа виробу, будівлі, споруди, що 

складається з комбінацій лінійних елементів, скріплених між собою. 

КОЛІР — відчуття, яке виникає у мозку як відповідь на світло, що потрапляє на 

сітківку ока.  

КОМПОЗИЦІЯ (від лат. «складання, створення») — естетична організація твору. 

Поняття «композиція»-вживається у сфері дизайну в двох випадках — для 

позначення процесу виконання дизайнерського твору, а також результатів цієї 

творчої діяльності — власне твору, який має певні художні якості.  

КОНСТРУКЦІЯ (від лат. «побудова, складання») — побудова, взаємне 

розміщення частин споруди, машини, вузла тощо. 

КОНТРАСТ (від фр. «протилежність») — різко окреслена протилежність у 

чомусь. У дизайні -наявність протилежних характеристик в одному об'єкті або між 

об'єктами: велике - мале, площинне - рельєфне, гладке - шорстке і т.ін. 

ЛАНДШАФТ (нім.) — загальний вид місцевості. 

МАКЕТ (від фр. «модель, ескіз») — матеріальне просторове відтворення виробу, 

що проектується. Макет виконується на проміжних стадіях проектування або є 

частиною завершеного проекту.  

МОДЕРНІЗМ (фр. «новітній, сучасний») — художньо-естетична система, що 

склалася і діяла в XX столітті. Об'єднувала багато відносно самостійних напрямків та 

течій (експресіонізм, кубізм, конструктивізм, імажинізм, сюрреалізм, абстракціонізм, 

поп-арт).  

НАЧЕРК — короткочасна замальовка. 

НЮАНС (фр. «відтінок») — відтінок, ледве помітна різниця у формі, кольорі, 

розмірі тощо. 

ОБ'ЄКТ (від лат. «предмет») — матеріальний предмет або інша реальність 

(середовище, процес, явище, ідея), на якій зосереджено увагу дизайнера (суб'єкта) з 

метою пізнання чи перетворення. 

ОРНАМЕНТ (від лат «оздоба, прикраса») — візерунок, побудований на ритмічно 

впорядкованих елементах. 

ПРЕДМЕТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ — сукупність виробів та їх комплексів, що 

оточують людину та використовуються нею для організації життя. 

ПРОЕКТ (від лат. «кинутий вперед») — у дизайні під проектом розуміють 

проміжний чи кінцевий опис об'єкта проектування. Дизайнерська документація є 

необхідною для складання технічної документації, виробництва та подальшої 

експлуатації продукції. 

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН — художньо-проектна діяльність, об'єктом якої є 

вироби машинобудування, прилади й апарати, предмети широкого вжитку, інші 

промислові вироби. 

ПРОПОРЦІЯ (від лат «співвідношення») — співвідношення частин цілого між 

собою та з цілим. У дизайні використовується як один із засобів художньої 

виразності. 



РИТМ (від гр. «розміреність, узгодженість») — чергування впорядкованих 

елементів (звукових, мовних, зображальних). Відчуття ритму спостерігається за 

наявності не менш як 3-5 повторювань. У дизайні використовується як один із засобів 

художньої виразності. 

СИЛУЕТ (фр.) — обрис об'єкта, площинне однотонне зображення його.  

СИМЕТРІЯ (від гр. «відповідність») — розміщення точок або частин предмета в 

просторі, коли одна половина є ніби дзеркальним відображенням другої. Розрізняють 

симетрії центральну (відносно точки), осьову {відносно прямої) та площинну 

(відносно площини). Використовується як один із засобів художньої виразності. 

Протилежне - асиметрія. 

СТАНДАРТ (англ.) — норма, зразок, мірило. Еталон, прийнятий для порівняння з 

ним інших подібних об'єктів, явищ. 

СТИЛЬ (від лат «паличка для письма») — у давнину від особливостей форми 

певного типу палички залежали й особливості та своєрідність зовнішнього вигляду 

тексту, який нею написано. Згодом цей термін став визначати своєрідність, 

особливості, стійкі ознаки якогось явища або предмета. 

СТРУКТУРА (від лат. «побудова») — внутрішня будова чогось, певний 

взаємозв'язок частин цілого. 

ТЕКСТУРА (від лат. «тканина, зв'язок, будова») — природний малюнок на 

поверхні перерізу деревини, каменю, полікристалічного тіла тощо. 

ТЕКТОНІКА (від гр. «майструю, будую») — у дизайні під тектонікою розуміють 

видиме віддзеркалювання у зовнішній формі предмета роботи конструкції та 

організації матеріалу. Взагалі тектоніка — наука, що вивчає будову і рухи земної 

кори, які є наслідком тих процесів, що відбувалися у середині земної кулі. 

ТЕХНОЛОГІЯ (від гр. «майстерність + вчення») — сукупність способів 

переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводять ці види робіт. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ (від лат. «зміна, перетворення») — у дизайні під 

трансформацією розуміють зміну структури й форми дизайнерського об'єкта. 

ФАКТУРА (від лат. «оброблення, побудова») — особливості побудови поверхні 

будь-якого предмета. Поверхня може бути гладкою, шорсткою, погорбованою тощо. 

Використовується як один із засобів художньої виразності. 

ФОРМА (від лат. «зовнішність, устрій») — у дизайні під формою розуміють: 1) 

зовнішній вигляд, об'ємно-просторову організацію матеріального предмета; 2) 

зовнішнє вираження будь-якого внутрішного змісту. 

ФОРМОУТВОРЕННЯ — категорія художньої діяльності, дизайнерської й 

технічної творчості, що виражає процес становлення та творення форми. 

ФРОНТАЛЬНІСТЬ (від фр. «лобовий») — розміщення предмета лицьовою 

частиною до глядачів.  

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал 

 Виконати короткий конспект 

Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

