
Урок з трудового навчання                                       

Дата: __________                                                                          Клас: 8 

Тема. Основні принципи  дизайну. 

Мета: поглибити знання про принципи дизайну; засвоєння учнями понять 

естетичність, функціональність, економічність; забезпечити дотримання 

учнями санітарно-гігієнічних вимог, організації робочого місця, правил 

безпечної праці в навчальних майстернях під час виконання завдань 

практичної роботи; розвивати критичне та логічне мислення, просторову 

уяву; сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, 

патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини; 

виховувати бачення прекрасного, основи естетичної культури, інтерес до 

професії дизайнера. 

Обладнання та інструменти: ноутбук, мультимедійний проектор. 

Тип уроку: комбінований 

Час проведення: 45 хв. 

Структура уроку 

I.  Організаційний момент  - 1хв. 

II. Актуалізація опорних знань – 4 хв. 

III. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку – 4 хв. 

IV. Вивчення  нового матеріалу – 17 хв. 

V.  Практична робота –15 хв. 

VI. Підбиття підсумків уроку – 2 хв. 

VII. Домашнє завдання – 1хв. 

VIII. Прибирання робочих місць – 1 хв. 



Хід уроку 

І. Організаційний момент.  

   Привітання та перевірка наявності та готовності учнів до уроку. 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Кросворд  (додаток 1). 

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? 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку. 

Дизайн є невід’ємною складовою процесу проектування, методом 

компонування предметних елементів та зв’язків у системах «людина — 



середовище» для отримання позитивних техніко-естетичних (споживацьких) 

властивостей об’єкта, що проектується, у співвідношенні з сучасним 

цілісним ідеалом матеріальної й естетичної культури. 

Жорсткі закони конкурентної боротьби на ринку продукції вимагають 

від художника-дизайнера враховувати вимоги споживачів до продукції, 

рівень розвитку нових технологій, особливості дизайнерських традицій 

національних шкіл, народних майстрів. 

Дизайнер повинен мати широкий кругозір і гарний естетичний смак, 

уміти творчо мислити, володіти аналітичними й об’ємними методами 

пошуків форми, добре знати конструктивні й оздоблювальні матеріали. 

Таким чином, дизайнер займає чільне місце в галузі художнього 

конструювання, у проектуванні складних виробів, де технічна й естетична 

сторони однаково важливі. 

Щоб дізнатися тему сьогоднішнього уроку вам потрібно пограти у гру. 

(повідомлення теми уроку за допомогою гри ключ) 

Умови гри 

Використовуючи ключ вам потрібно розгадати букви які зашифровано, 

однин ключ одна літера. (додаток 2). 

 

     

 

 

 



 

Метою нашого уроку  є поглиблення знання про принципи дизайну та 

засвоєння понять естетичність, функціональність, економічність. 

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

Теоретичні відомості. 

Поняття «принцип» має різне трактування залежно від контексту та 

галузі знань. Ми будемо розуміти під принципами — вихідні положення, 

основні правила та закономірності. 

Принципи дизайну — це основні правила та закономірності, на основі 

яких відбувається утворення гармонійної, довершеної форми предмета. Їх 

існує кілька, однак визначальними є: відповідність змісту, цілісність, 

єдність змісту. 

Естетика приміщення – це почуттєве сприйняття образу, яке формується 

тільки за умови гармонізації в ньому матеріалів, кольорів, форм, ритму та 

пропорцій. Естетичність інтер’єру приміщень також залежить від їх 

призначення й обраного стилю. Відповідно до стилю добираються декор і 

аксесуари. При цьому слід не забувати, що перенасиченість предметного 

середовища елементами декору може привести до ефекту, протилежного 

естетичності. 

У дизайні форма й конструкція нероздільні. Конструкція, що має 

функціональне призначення є також і носієм естетичної інформації. Тому, 

при проектуванні будь-якого виробу, в першу чергу треба враховувати те, які 

функції він буде виконувати в предметному середовищі. Потрібно також 

звертати увагу на те, наскільки форма виробу за своїм характером та 

стильовим спрямуванням відповідає іншим елементам, які в процесі 

використання складають комплекс виробів (наприклад, комплекс елементів, 



з яких складається інтер’єр приміщень різного призначення). Таким чином, 

функціональність, як одне з основних понять дизайну – це зручність, 

раціональність, відповідність та досконалість, які досягаються мінімальними 

затратами. 

Отже, економія матеріальних ресурсів дає змогу з тієї самої кількості 

сировини і матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових затрат 

суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва в цілому на 

кожному підприємстві. 

А далі ми продовжимо вивчення нового матеріалу за допомогою вправи.  

Інтерактивна вправа «Ажурна пилка» 

Виконується в кілька етапів, тому спочатку пояснюю учням порядок 

роботи (додаток 3). 

      Сьогодні на уроці ми будемо вивчати новий матеріал за допомогою 

технології «Ажурна пилка». Під час роботи методом «Ажурної пилки» ви 

повинні бути готовими працювати в  різних групах.  

1. Спочатку ви працюєте в «домашній» групі.  

2. Потім в іншій групі ви будете виступати в ролі «експертів» з питання , 

над яким працювали в «домашній» групі та отримаєте інформацію від 

представниць інших груп. 

3. Потім знову повернетеся в свою «домашню» групу для того, щоб 

поділитися тією ново. Інформацією, яку вам надали учасники інших 

груп. 

 

1-й етап (4 хв.): 

      Об’єдную учнів у 3-и групи («домашніх») і пропоную кожній учениці 

табличку з кольоровою позначкою (червоною, жовтою, зеленою, синьою) 

так, щоб кількість позначок різного кольору в кожній групі була приблизно 

однаковою. Роздаю завдання групам (додаток 4: завдання групі 1, завдання 

групі 2, завдання групі 3). 



 

2-й етап (4 хв.): 

      Пропоную учням об’єднатися у 4 «експертних» групи так, щоб у першу 

увійшли учениці, що мають таблички з червоною позначкою і працювали у 

«домашніх» групах 1, 2, 3. друга «експертна група складається з учениць, що 

працювали в цих самих «домашніх» групах і мають таблички з жовтою 

позначкою, третя «експертна» група – мають таблички з зеленою позначкою, 

четверта – мають таблички з синьою позначкою. 

      Кожна з учасниць ознайомлює інших зі змістом опрацьованої нею 

інформації. «Експертна» група аналізує матеріал в цілому.  

 

3-й етап (5 хв.): 

       Учням пропонується повернутися «додому», щоб поділитися знаннями, 

отриманими в «експертній» групі. Причому треба намагатися донести 

інформацію якісно і в повному обсязі. Завдання «домашніх» груп на даному 

етапі – корекція та остаточне узагальнення всієї інформації. 

      Кожній групі даю картку «Схема обговорення» (додаток 5). Прошу 

висловитися представників кожної «домашньої» групи за даною схемою.  

      Коли учні висловляться, коротко розтлумачую питання , які здалися їм 

найскладнішими, якщо виникає потреба. 

Фізкультхвилинка 

Всі підняли руки враз. Навшпиньки стоїть весь клас. 

Два — присіли, руки вниз, на сусіда подивись. 

Один — вгору. Два — униз. І сусіду посміхнись. 

Будемо дружно присідати, щоб ногам роботу дати. 

Хто старався присідати, може вже відпочивати. 



 

V. Практична робота. 

Практична робота: Аналіз дизайну предметів інтерʼ єрного призначення 

(додаток 6). 

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 

форми 

Відповідність 

змісту 

Єдність 

форми та 

змісту 

 

   

 Висновок 

 

 

VІ.  Підбиття підсумків уроку. 

Рефлексія  

 Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці? 

 Чого навчились? 

 Де можна використати набуті знання? 



 Обговорення та оцінювання практичних робіт. 

VІІ. Домашнє завдання.       

Розробити ескізний малюнок виробу, враховуючи інтер’єр своєї кімнати.   

VІІІ. Прибирання робочих місць. 

    

 


