
Додаток 1 

(кросворд) 

1. Це фахівець, займається художньо-технічною діяльністю у різних 

галузях. 

2. Установлену форму художнього самовизначення епохи, регіону, нації, 

соціальної або творчої групи чи окремої особистості називають… 

3. Який  стиль зображено на малюнку №1?   

4. Який композиційний засіб  зображено на малюнку №2? 

 

 

 

                   мал. 1                                                                                             мал. 2 

5. Стиль …-тек. 

6. Про що говорять, стиль «божевільних» речей? 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Умови гри 

Використовуючи ключ вам потрібно розгадати букви які зашифровано, 

однин ключ одна літера.  

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

                                                            Ажурна пилка 

«Домашні» групи 

1. Кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал. 

2. Вам бажано обирати в групі головуючого, тайм-кіпера (той, хто стежить 

за часом) та особу, яка ставить запитання, аби переконатися, що кожна 

розуміє зміст матеріалу. 

 

«Експертні» групи 

1. Після того, як вчитель об’єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з 

тієї теми, що вивчалася в вашій «домашній» групі. 



2. По черзі кожна має за визначений вчителем час якісно і в повному обсязі 

донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію 

від представників інших груп. 

 

«Домашні» групи 

1. Ви повертаєтесь «додому», де маєте поділитися інформацією, яку ви 

отримали від представників інших груп. 

2. Виробляєте спільні висновки та рішення.  

 

Додаток 4 

Завдання групі 1 

Відповідність змісту 

У змісті виробу важливу роль відіграє призначення виробу. За 

призначенням вироби поділяють на декоративні, ужиткові (утилітарні, 

прикладні) декоративно-ужиткові. 

Декоративність — це сукупність художніх властивостей, які підсилюють 

емоційність та художність виробів. 

До декоративних виробів належать ті, які виконують роль прикрас та 

оздоблення: настінні панно, декоративні тарілки тощо. 

До ужиткових належать вироби, призначені для виконання певної роботи і 

головними ознаками яких є зручність у використанні та продуктивному 

виконанні роботи. Такі вироби часто оточують нас: ножиці, голка, різак та інші. 

Якщо утилітарні вироби мають оздоблення, то вважають, що вони за 

призначенням декоративно-ужиткові.  

На зовнішній вигляд утилітарного виробу, його форму, колір, вибір 

матеріалу, безумовно, впливає його функціональне призначення. Тобто, 

перераховані характеристики будь-якого предмету інтер’єру, у першу чергу, 

повинні відповідати його змісту. Винятком є художні вироби, що мають тільки 

декоративну цінність і використовуються в предметному середовищі тільки для 

гармонізації його естетичного вигляду. Призначення всіх інших виробів 



повинно легко вгадуватись за їхнім зовнішнім виглядом. Отже, одним із 

основних принципів при створенні предметів інтер’єру є їх відповідність 

змісту. 

Під змістом предмета розуміють сукупність ознак, які визначають, 

виділяють його серед інших. Більшу частину свого життя людина проводить у 

приміщеннях: житлових чи виробничих. Мабуть, саме цим пояснюється наша 

цікавість до дизайну й якості предметів інтер`єрного призначення. Надійність і 

форма таких виробів та їх технічна й економічна ефективність значною мірою 

залежать від матеріалів, з яких їх виготовлено. Сучасне виробництво має в 

своєму розпорядженні широкий вибір матеріалів. Метал, скло, бетон, 

натуральне дерево, пластик, папір є серед них традиційними. Ці матеріали ми 

можемо побачити в кожній звичайній оселі, а їх використання визначається 

характером конструкції предметів, призначенням та умовами експлуатаціі. 

Вплив нових матеріалів на форму здійснюється не автоматично, іноді деякий 

час зберігається традиційний зовнішній вигляд виробів. А перетворення 

можливі тільки завдяки творчому підходу дизайнерів до процесу проектування 

Для того, щоб застосування матеріалів для виготовлення предметів інтер’єру 

було доцільним, необхідно враховувати їх властивості з усіма перевагами і 

недоліками. Найбільш важливими для матеріалів, що застосовуються для 

виготовлення виробів інтер’єру, є не тільки архітектурно-художні (естетичні) 

властивості, до яких належать блиск, текстура, фактура, колір, а й фізичні та 

механічні, що характеризують стан матеріалів, вплив на них води, температури, 

механічні впливи та, деякою мірою, хімічні. 

Завдання групі 2 

Цілісність форми. 

Цілісність – це всеосяжний та об’єднуючий принцип. Він припускає 

встановлення тісного зв’язку між засобами й прийомами побудови композиції. 

У результаті такого встановлення виявляється загальний характер форми, який 

визначає всю силу її впливу на спостерігача. Цілісності форми можна досягти 

відбором таких фізичних і геометричних характеристик частин всієї композиції, 



за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм. Невідповідність 

елементів форми за одними і тими самими ознаками (пропорції, фактура, колір) 

призводить до порушення цілісності. Цілісність передбачає також єдність 

структури й тектоніки. Отже, композиційна єдність виробу передбачає 

підпорядкування різних ознак та стильових характеристик одній спільній ідеї. 

Основними рисами цілісності є неподільність. Неподільність композиції 

спостерігається тоді, коли забравши елемент чи його частину, втрачається 

гармонійність, єдність і виникає відчуття незакінченості твору. Підлеглість 

забезпечується в тому випадку, коли, основній формі (основному кольору) 

відповідають частини та елементи композиції, коли деталі предмета подібні і 

подібність їх поєднує. Якщо предмет складається з кількох частин, то кожна з 

них повинна нести ознаки цілого. 

Завдання групі 3 

Єдність форми та змісту. 

Найскладнішим і найбільш відповідальним у художньому конструюванні 

виробів предметного середовища є принцип єдності форми і змісту. З 

розвитком науки, техніки, мистецтва, появою нових матеріалів і конструкцій, 

нових соціально-економічних і побутових умов відбуваються зміни форм і 

зразків інтер’єрного призначення. Форми предметів, що використовуються в 

сучасних стилях інтер’єру, прості й лаконічні, мають свою особливу естетику 

та чітко виражений зміст. Отже, тільки у випадку єдності форми і змісту виробу 

предметного середовища можна говорити про його образність.  

Під формою предмета розуміють взаємне розташування контурів 

предмета та точок у твірних лініях. Форму може мати будь-який предмет: 

об’ємний або плоский, природний або штучно створений. Форма залежить 

також від стилю інтер’єру, який диктує правила утворення форми та 

особливості оздоблення. 

 

 



Додаток 5 

                                                         Схема обговорення 

1. Над яким завданням працювала група? 

2. Що здалося найскладнішим під час його виконання? 

3. Яку інформацію отримали після роботи в «експертних» групах? 

4. Чи все з почутого від однокласників зрозуміло? 

 

Додаток 6 

Практична робота: Аналіз дизайну предметів інтерʼ єрного призначення 

1. Заповніть картки. 

2. Визначте стилі об’єктів приставлених у картках (стилі: хай-тек, 

етнічний, класичний, бароко, ренесанс, мінімалізм і. т. д.). 

Картка №1 

Об’єкт Цілісність 

форми 

Відповідність 

змісту 

Єдність 

форми та 

змісту 

 

   

 Висновок 

 

Картка №2 

Об’єкт Цілісність 

форми 

Відповідність 

змісту 

Єдність 

форми та 

змісту 



 

   

   Висновок 

 

Картка №3 

Об’єкт Цілісність 

форми 

Відповідність 

змісту 

Єдність 

форми та 

змісту 

 

   

   Висновок 

 

Картка №4 

Об’єкт Цілісність 

форми 

Відповідність 

змісту 

Єдність 

форми та 

змісту 

 

   

 Висновок 

 

Картка №5 

Об’єкт Цілісність Відповідність Єдність 



форми змісту форми та 

змісту 

 

   

 Висновок 

 

 

        

 


