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ДИЗАЙН ЯК ТВОРЧІСТЬ. ДИЗАЙН-ОСВІТА 

 
Ми часто дивуємося, звідки у дизайнерів стільки актуальних ідей і що 

являється джерелом натхнення у творчості. За яким принципом із величезної 

кількості начерків обирають усього один у якості генератора ідей? Цікаво те, 

що усі ідеї рідко бувають абсолютно новими: творчість дизайнерів заснована на 

перетворенні оточуючого світу. Це систематична кропітка робота з унікальним 

неповторним індивідуальним баченням майстра звичних речей, події, явища та 

манери перетворення їх в оригінальні ексклюзивні дизайнерські творіння. 

Дизайн як особлива творча діяльність виник у сфері промислового 

виробництва у ХІХ-ХХ ст. У дизайні поєднуються краса та користь, зникає 

межа між мистецтвом та технікою. Дизайн є проектною діяльністю та 

пов’язаний з культурою нового типу – проектною культурою, яка поєднала 

науково-технічну і гуманітарну культури на якісно іншому рівні, коли 

визначаючою рисою сучасного мислення стала проектність, пов’язана з 

творчою діяльністю людини і яка відповідає новому положенню людини у світі, 

його взаємовідношенню з оточуючим середовищем. В умовах науково-

технічного прогресу проектність є основним способом відтворення проектної 

культури, котра орієнтована на безперервне змінення способу життя і охоплює 

у взаємозв’язку усі аспекти діяльності по створенню нового виробу – технічно, 

економічно, соціально, естетично. 

Дизайн як проектна діяльність вдовольняє різноманітні потреби людини 

та суспільства як свідому або несвідому необхідність у тих чи інших умовах чи 

предметах для нормального функціонування соціальної системи чи життя 

людини.  

Сутність дизайнера нерозривно пов’язана з поняттям предметного 

середовища. Предметне середовище - це сукупність оточуючих людину виробів 

та їх комплексів, які використовуються нею для організації фундаментальних 

процесів життєдіяльності.  

Дизайн – творча проектна діяльність, ціллю якої являється створення 

гармонічного предметного середовища, найбільш тісно задовольняючого 

матеріальні та духовні потреби людини. Дизайнер – це спеціаліст, який працює 

у сфері дизайну та забезпечує високі споживчі властивості та естетичні якості 

виробів та предметного середовища. 

При підготовці спеціалістів даної галузі на перший план виходять 

завдання розвитку образно-асоціативного мислення, інтенсифікації творчого 

процесу, орієнтація на генерування нових ідей, відтворення в сучасних 

проектах культурних і національних традицій. В сучасних умовах потрібен 
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спеціаліст, орієнтований на експеримент, який свідомо ставить перед собою 

певні завдання при проектуванні і здатний за допомогою різноманітних методів 

вирішити їх. 

Ціллю дизайн-освіти є підготовка випускника з активною творчою 

пізнаванністю, дослідницькою і практичною діяльністю, так як дизайнер 

завжди повинен відчувати пульс часу, добре орієнтуватися в сучасних течіях і 

направленнях мистецтва, тенденціях моди. Механізм творчого мислення можна 

уявити як ланцюг: ідея – уява – натхнення – підсвідомість – створення. 

Розробка ідеї – завершальний етапом творчого процесу. Ідея – форма 

відображення оточуючого світу, яка синтезує певну сукупність понять і уявлень 

у цілісну єдність, яка виражає їх сутність. Ідея активно діє на хід розвитку 

суспільства, сприяє чи перешкоджає його зміненню. 

Ідеям, які утворилися у результаті осмислення теми, присутня смислова 

невизначеність. Це усього лише інтонація, емоційне відношення до теми. Далі 

уявлення відтворює враження і картини, які зберігаються у пам’яті, комбінує і 

подумки малює художній об’єкт що відшукується. Це стимулює натхнення, 

котре породжує бурхливу творчу енергію, призводить до багатства асоціацій і 

безпосередньо увімкненню у творчість накопиченого у підсвідомості творчого 

досвіду. Підсвідомість під впливом різноманітних вражень породжує велику 

кількість варіантів вирішення питання, а інтуїтивно естетичні відчуття, відчуття 

краси і гармонії змушують відображати з цієї кількості найбільш цікаві образи. 

Свідомість же контролює основну ціль художника, організовує роботу 

емоціонального творчого мислення навколо надзадачі і доводить її до 

досконалого здійснення.  

Обравши і ретельно вивчивши найбільш цікаві та привабливі аспекти 

джерела натхнення, студенти приступають до подальших розробок у формі 

ескізів. Можливість розкриття тем не обмежені. Політ фантазії заохочується. 

Використання різноманітних виразних графічних засобів і композиційних 

рішень допомагає в створенні свіжих і яскравих ідей.  

Важлива здатність викладача донести до студента технологічні 

особливості освітнього процесу. Поступовою задачею являється формування 

первинних навичок, з наступним розвитком творчого потенціалу і навчання 

технологічним прийомам. 

Педагогічний аспект технологічного процесу – грамотне управління з 

боку викладача. Більша частина годин у навчальній програмі підготовки 

дизайнерів відведена практичним заняттям. Специфіка даного процесу 

орієнтована на індивідуальний підхід до кожного студента. Творчий процес не 

може дати, як в математиці, жодної правильної відповіді на поставлене 

питання. Різноманіття творчих рішень будь якого студента потребують від 

викладача індивідуального коректування на кожному етапі розробки ідеї.  
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МЕТОДИКА ОСНОВ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТНОГО ЛОГОТИПУ 

 

На перший погляд створення логотипа представляється досить простим 

завданням. Але насправді це складна праця, що вимагає не тільки серйозних 

міркувань, але й творчого розуму, і звичайно, для створення логотипа необхідні 

певне володіння технікою малюнка й певні здатності до графіки, що дозволяє 

інстинктивно відчути пропорції, задум і стиль. Створення логотипа це тонка 

інтелектуальна робота, яка, вимагає щоденного тренування шляхом постійного 

одержання нових знань, освоєння нових комп'ютерних технологій, що 

безупинно розвиваються, і, критичного відношення до результатів своєї праці й 

своїм методам створення графічного товарного знаку. 

Щоб розробити логотип, потрібно, насамперед, навчитися слухати 

побажання замовника, його розповідь про продукт, що випускається, і про те, 

що саме він прагне відбити в логотипі. Логотип – це графічне втілення задуму 

замовника, його візуалізація. А це значить, що дизайнерові слід ураховувати 

побажання клієнта й контролювати свою творчу фантазію, гарантуючи при 

цьому логічність, художню й технічну бездоганність створюваного їм 

графічного товарного знаку. 

Говорячи про методику навчання основам створення ефектного 

логотипа слід пам'ятати, що розробка й створення такого графічного елемента є 

лише одним із проявів багатобічного творчого потенціалу художника-графіка. 

Уникаючи термінологічної плутанини дамо відразу визначення 

графічним елементам властивим деяким різним формам айдентики. 

Логотип – це оригінальне графічне накреслення назви. 

Фірмовий знак – це унікальний ідентифікаційний графічний елемент. 


