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Тема № 1. Стилі інтер’єру, їх особливості  

УРОК: 5-6 

Тема: Дизайн як вид проєктної діяльності. Основні етапи розвитку світового 

дизайну.  

Мета: 

• Ознайомлення з сучасними стилями інтер’єру та видами проєктної діяльності. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку. 

• Вивчити послідовність підготовчих робіт 

• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Дизайн – вид художньо-проєктної діяльності, спрямований на проєктування 

предметного середовища, яке гармонійно поєднується з природним середовищем і 

задовольняє потреби людини. 

Мета дизайну, його функції, задачі, об’єкт і результат дизайн-проєктування 

Мета дизайну– створення штучного предметного середовища, гармонійного з 

природним, яке б задовольняло потреби людини. 

Функції дизайну: конструктивна (перетворююча); інформативна; комунікативна 

Задачі дизайну: 

• проєктування промислових виробів з новими робочими функціями; 

• оновлення, оздоблення, оформлення зовнішньої форми виробу; 

• розробка нових і модернізація старих промислових виробів з метою 

комерційної вигоди; 

• формування масової споживчої культури; 

• самовираження вільного художника; 

• створення гармонійного предметного середовища; 

• розвиток творчих здібностей особистості 

Об`єктами дизайну є матеріальний і духовний світ, жива і нежива природа. 

Результат дизайн-проєктування – дизайн-проєкт, ескізний проєкт. 

Види сучасної дизайнерської діяльності (види дизайну): графічний дизайн, 

промисловий дизайн, дизайн середовища. Об’єкт проектування графічного дизайну – 

переважно поліграфічна продукція та web-дизайн; промислового дизайну - промислова 

та побутова техніка, меблі, одяг, посуд, речі повсякденного вжитку; дизайну середовища 

– інтер’єр, екстер’єр, ландшафт. 

Основні етапи розвитку світового дизайну 

Основні історичні етапи розвитку дизайну Основні історичні стилі 

Епоха 

ремісничого 

виробництва 

Первісний лад Примітивізм 

Стародавній світ Давньоєгипетський, давньогрецький, 

давньоримський та ін. 



Середньовіччя (5 – поч. 14 

ст.) 

Романський, готичний, візантійський, 

давньоруський 

Відродження (14 – 16 ст.) Ренесанс 

Нова доба (17 – поч. 19 ст.) Бароко, рококо, класицизм, ампір, романтизм 

Епоха 

промислового 

виробництва 

Епоха великих відкриттів і 

промислових революцій (19 

ст.) 

Реалізм, модерн, раціоналізм 

Модернізм (поч. 20 ст.) – 

поява дизайну як самостій-

ного виду діяльності, поява 

серійного виробництва 

Кубізм, суперматизм, авангардизм, 

конструктивізм, абстракціонізм, 

експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, ар-

нуво 

Постмодернізм (2 пол. 20 ст. 

до нашого часу) 

Еклектика стилів 

У епоху модернізму в дизайні набула поширення еклектика, яка передбачала 

поєднання кількох стилів або їх елементів в одному інтер’єрі, виробі. Цей стиль 

«еклектика» вбирає всі найкращі риси і деталі різних стилів, що в поєднанні створюють 

цілісну і гармонійну картину. Нерідко стиль «еклектика» називають діалогом кількох 

різних культур. 

Основні сучасні стилі в дизайні:класика, хай-тек, мінімалізм, етнічний, кантрі, ретро, 

поп-арт, кітч, екзотичний та ін. 

Етнічний напрям в дизайні, який ще називають етнодизайном чи «фолк»-

дизайном,на сьогодні дуже популярний і передбачає використання народних традицій у 

дизайні виробів та інтер’єру. Він спрямований на збереження етнічної культури в епоху 

глобалізації (стирання меж між культурами різних народів). Часто етнодизайн черпає 

натхнення у творах декоративно-прикладного мистецтва. 

Педагогічний дизайн, один із нових сучасних напрямків дизайну, набув значного 

поширення у зв’язку з популярністю комп’ютерних засобів навчання. Передбачає 

проектування наочних засобів навчання, підручників, навчальних посібників, у тому 

числі і електронних з метою забезпечення максимальної ефективності навчання. 

Специфіка проектно-художньої діяльності дизайнера. 

Дизайнер – фахівець, що працює у сфері дизайну і займається проектуванням (іноді 

створенням) естетичних і функціональних речей на основі єдності художнього, 

наукового і технічного підходів. 

Зміст професійної діяльності дизайнера: 

• відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації; 

• вивчення вимог замовника і технічних можливостей підприємства; 

• порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінка її 

естетичного рівня; 

• пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних 

матеріалів і деталей зовнішнього оформлення; 



• здійснення об'ємно-просторового і графічного проектування, деталізації форми 

виробів; 

• розробка компонувальних і композиційних рішень; 

• підготовка даних для економічних розрахунків; 

• розробка і оформлення документації на вироби, супровідних документів, пакування 

і реклами виробів; 

• здійснення авторського нагляду. 

Проектно-художня діяльність дизайнера має творчий характер 

Творчість– процес творення нових матеріальних і духовних цінностей; властивість, 

від народження притаманна кожній людині, як здатність до саморозвитку, 

самобудування, творення власної особистості. 

Характерні якості особистості успішного дизайнера: 

• спостережливість; 

• розвинута образна пам'ять; 

• аналітичне і творче мислення; 

• продуктивна уява і фантазія; 

• художньо-конструкторська інтуїція; 

• сформовані спеціальні знання, уміння і навички; 

• працелюбність, терпіння, наполегливість та ін. 

• захопленість, вміння зосередитися на об'єкті творчості; 

• творче піднесення, натхнення, осяяння (інсайт). 

Джерела натхнення творчої діяльності: природа, національні традиції, архітектура, 

образотворче мистецтво, музика, поезія, фільми, література, людські стосунки тощо. 

Продукт творчості дизайнерамає комплексний характер – це ДИЗАЙН-ПРОЄКТ 

Методи і прийоми дизайнерської творчості 

Методи Прийоми 

метод спроб і помилок емпатії 

метод мозкового штурму, метод синектики аналогії 

метод отримання фантастичних ідей зміни розмірів, форми 

метод створення образу ідеального об'єкта зміни матеріалів 

метод фокальних об'єктів; подрібнення 

метод асоціацій об'єднання 

метод морфологічного ящика змішування 

метод комбінування; модульного проектування дублювання 

метод застосування біоформ універсалізації 

метод деконструкції прийом «навпаки» 

 



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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