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МАКЕТУВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ФОРМ СВІТУ

Проблемам пізнання світу за допомогою різних гносеологічних форм приділяє увагу багато дослідників. Як відомо,
однією з основних форм пізнання навколишнього середовища є мистецтво [1]. Образотворче мистецтво відіграє в цьому процесі дуже важливу роль. Оскільки широкий діапазон
його видів (графіка, живопис, скульптура, народне мистецтво,
дизайн, архітектура) дозволяє вивчати в процесі фахової підготовки всі різновиди форм дійсності. При цьому матеріали та
техніки будуть різними та специфічними щодо кожного виду.
Практичний досвід свідчить, що поєднує всі види образотворчого мистецтва звичайний папір. Адже саме він має необхідну
фактуру, текстуру та пластику для створення різних видів композицій (від пласкої однофігурної до складних багаторівневих
просторових, що містять різні форми та фігури) [2].
Досвід роботи на педагогічних факультетах свідчить, що в
процесі фахової художньої підготовки нівелюється висвітлення

основної теми про наявні форми, їхні різновиди, головні ознаки та характеристики. Оскільки образотворче мистецтво має
головним завданням дослідження форм навколишнього середовища та створення їхніх різноманітних моделей, означену
тему, на наш погляд, слід висвітлювати докладно майбутнім
учителям у процесі фахової підготовки. Це дасть змогу створити в студентів цілісне уявлення про цикл навчальних дисциплін. Пропонована тема стане єднальною для дисциплін, що
входять до циклу фахової художньої підготовки.
Питання про докладне вивчення різновидів форм постало
досить гостро. Оскільки проведення низки контрольних робіт, що потребували від студентів не тільки практичних, а й
ґрунтовних теоретичних знань з фахових предметів, показало
повну відсутність будь-яких знань у майбутніх фахівців про
форми, їхні ознаки та характеристики.
Ця проблема послугувала приводом для серйозних роздумів і палких обговорень на кафедрі образотворчого мистецтва
педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Спочатку пропонувалося подати вказану тему як окрему дисципліну. Однак, після тривалих дебатів
і обговорень, вирішено читати її в курсі предмету, який є визначальним для фахової художньої підготовки. Оскільки основною спеціалізацією є освітній дизайн, тему про форми та формотворення ввели до навчального плану дисципліну “Освітній
дизайн і художнє конструювання”.
У зв’язку з гуманітарним спрямуванням освіти, на педагогічних факультетах досить складно, а точніше сказати неможливо, вивчати засади промислового дизайну. Це пов’язано
з тим, що викладання освітнього дизайну як дисципліни ведеться суто в гуманітарному аспекті, без технічного та математичного підґрунтя. Вважаємо за необхідне розкрити сутність
освітнього дизайну, оскільки остання є невизначеною, а сама
дисципліна має новий дизайнерський аспект.
Отже, освітній дизайн висвітлює основні поняття про форми та формотворення [3]. Предметом вивчення освітнього дизайну є форма та її різновиди.
Оскільки в основі будь-якого дизайну покладено художнє кон-
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струювання, освітній дизайн також ґрунтується на цьому положенні [4]. Зупинимося докладніше на теоретичних передумовах художнього конструювання. Технічна естетика як наукова дисципліна
вивчає комплекс проблем, що виникають при аналізі зв’язків і відносин системи “людина — виріб — середовище” [5]. Результатом
досліджень у цьому напрямку є розуміння сутності проектування
функціонально доцільних, технічно зроблених, економічно виправданих і естетично виразних виробів, що складають у сукупності
оптимальне предметне середовище для життєдіяльності людини.
Особливо важливим стає вивчення тих властивостей промислових
виробів, що виявляються в процесі експлуатації [6]. Сукупність таких властивостей виступає як кінцева мета створення виробу та провідний критерій оцінки його якості споживачем. До найважливіших
споживчих властивостей промислових виробів належать: суспільна
доцільність, їхня відповідність призначенню, зручність експлуатації
та ремонту, естетична значущість [7].
Аналіз споживчих властивостей, а також облік сформованого в суспільстві розуміння можливих засобів задоволення
людських потреб дозволяють сформулювати визначені вимоги до оцінки якості проектування та виробництва промислової
продукції є вимоги технічної естетики. Вони становлять систему принципів і закономірностей, що відображають усю складність взаємин людини з предметним світом.
Комплекс вимог технічної естетики і сукупність споживчих
властивостей виробів можна умовно поділити на чотири групи:
соціальні, утилітарно-функціональні, ергономічні та естетичні.
Щоб оцінити сукупність суспільно-корисних властивостей
виробу-речі, необхідно врахувати групу вимог, пов’язаних з матеріальними витратами: одноразовими — на виробництво виробів і тривалими — на його споживання і ремонт. Кінцевий
критерій оцінки відповідності промислових виробів вимогам технічної естетики — це результат порівняння величини корисного
ефекту споживання речі та сумарних матеріальних витрат.
Художнє конструювання — новий метод проектування
виробів промислового виробництва, впровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції [8]. Основною
метою художнього конструювання є активне вдосконалюван-

ня навколишнього середовища, естетизація матеріальної сфери
праці й побуту людини.
У сфері діяльності дизайнера існують різні напрямки (спеціалізації), з яких найбільше поширені наступні: приладо- і машинобудування, засоби транспорту, вироби легкої промисловості, інструменти, промислова графіка тощо. Останнім часом
спостерігається інтенсивний розвиток традиційних видів проектування — архітектурного, містобудівного, промислового і
нових видів дизайнерського проектування — системотехнічного, організаційно-управлінського, соціального та ін.
Основні принципи художнього конструювання виробів промислового виробництва: 1) комплексне, одночасне вирішення
утилітарно-функціональних, конструктивно-технологічних, економічних, соціальних і естетичних питань; 2) облік навколишнього середовища та конкретних умов; 3) єдність форми і змісту.
Єдність форми і змісту (образність), цей принцип, з точок
зору художньо-естетичної, соціальної та ідеологічної, є найбільш складним і відповідальним у художньому конструюванні. Наприклад, відомо, що протягом століть формується архітектура різних будинків і споруд, поєднуючись з їхнім змістом.
В історичному процесі розвитку архітектурні форми змінювалися разом з прогресивним розвитком науки, техніки, мистецтва й соціальних умов життя людей. Ці зміни форм і зразків
в утилітарних мистецтвах складалися здебільшого з появою
нових матеріалів і конструкцій, нових соціально-економічних
і побутових умов, при розвитку продуктивних сил суспільства.
Образ різних типів будинків і виробів дизайну формується в
складному творчому процесі з урахуванням основних принципів, у тому числі й принципу єдності форми і змісту.
Аналіз — це метод наукового дослідження виробів, явищ,
понять, головна складова художнього конструювання. Він
включає різнобічний розгляд виробів — усього, що в сукупності дає вичерпне уявлення про них. Дизайнер зобов’язаний
аналізувати всі об’єкти своєї творчої роботи: загальні попередні розуміння перед початком проектування, усі етапи підготовки виробу до виробництва і навіть після його випуску [9].
Недостатній аналіз на окремих стадіях проектування зни-
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жує цінність виробу ще в проекті. Відсутність обґрунтованого
художньо-конструкторського аналізу виробу під час проектування може призвести до його морального старіння та неповноцінності ще до початку випуску.
Поглиблений аналіз виробів передбачає поєднання різноманітних факторів, вимог, умов, підходів. Не можна, наприклад, одержати повне уявлення про річ, розглядаючи лише
її функціональні особливості та не приділяючи уваги матеріалу, технології виготовлення, вибору конструкції та форми.
Складно проаналізувати також саму форму виробу, оцінити
його композицію й естетичність, не знаючи функціонального
призначення виробу. Таким чином, аналіз — це комплексний,
цілісний і різнобічний процес. При аналізі об’єкта необхідно
послідовно, з усіх боків розглядати й оцінювати досконалість
виробу: функціональність, конструктивність, технологічну доцільність, експлуатаційну практичність, економічність, вимоги
ергономіки, раціональність композиції й естетичність. Аналіз
промислової продукції є найважливішою попередньою умовою
повного і усебічного визначення її якості.
Щоби реалізувати різні підходи в художньо-конструкторському аналізі, можна розділити промислові вироби на групи:
1) вироби, що безпосередньо обслуговують людину (предмети
побуту, тобто одяг, взуття, меблі й ін.); 2) вироби, що безпосередньо обслуговують людину й виконують технічну функцію
(побутові прилади, електроарматура тощо); 3) промислові вироби, які виконують робочу функцію та частково обслуговують
людину (верстати, прилади, машини, засоби транспорту); 4) промислові вироби, які виконують тільки робочу функцію (автоматизовані системи, вузли механізмів машини, автоматичні лінії).
Загалом послідовність художньо-конструкторського аналізу для виявлення споживчих якостей виробів може бути
наступною: 1) збір інформації з різних джерел — патентних
матеріалів, каталогів і проспектів, що належать до аналогів
заданого для проектування виробу; 2) підбір діючих аналогів
проектованого виробу; 3) аналіз функціональних вимог з визначенням зв’язку “людина-машина”, “предмет-середовище”
і безпеки експлуатації; 4) виявлення відповідності форми кон-

структивній основі, логіці й тектонічності форми; 5) аналіз відповідності матеріалів у функціональному, конструктивному та
декоративному відношеннях; 6) аналіз технологічності виробу
і в окремих елементах, вузлах і деталях, і загалом; 7) аналіз
композиційного вирішення цілісності форми, єдності характеру всіх елементів і відповідності форми стильовій спрямованості; загальний висновок про виріб.
Композиційний аналіз — композиція виробу чи предмета
пов’язана з поняттям їхньої образності та художньої виразності. Композиційна якість — кінцева фаза, до якої приходять
лише після ретельного і всебічного аналізу всіх утилітарних і
функціональних вимог, пропонованих щодо виробу.
Створити виріб промислового виробництва без послідовної методичної розробки неможливо. Весь процес художнього
конструювання (проектування) поділяється на стадії, що мають у методичному відношенні загальні риси зі стадіями архітектурного проектування. Проектування промислових виробів
починається з моменту складання і подання завдання. Бажано,
щоб у складанні завдання брали участь майбутні автори-дизайнери. Завдання видає замовник у письмовому вигляді, а
іноді доповнює схематичними кресленнями, у яких проставлені
основні розміри проектованого виробу.
До першої стадії художнього конструювання належать: розроблення креслень, малюнків ескізного проекту і виготовлення
макета. На цій стадії проектування складається пояснювальна
записка, у якій коротко фіксується прийняте рішення, способи
оброблення і всі основні показники, у тому числі й економічні.
Друга стадія проектування — виготовлення робочої моделі та виконання робочих креслень. Сюди входить загальний
вигляд виробу в ортогональних проекціях, конструктивні розрізи, креслення вузлів і деталей, шаблони, тобто всі проектні
матеріали, необхідні для промислового виробництва виробу.
У окремих випадках при виготовленні особливо складних виробів розроблення технічного проекту входить у другу стадію
проектування. Тоді робочий проект належить до третьої стадії.
Художнє конструювання форм відбувається за допомогою
різних технік. Враховуючи специфіку навчання на педагогіч-
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них факультетах, у творчій роботі нас цікавили техніки, основним матеріалом яких є папір. Це такі техніки: макетування,
паперопластика, пап’є-маше, колаж, аплікація, мозаїка та ін.
Папір — один з найпростіших, доступних, легких в обробленні матеріалів. Залежно від задуму та призначення виробу,
застосовують різний за фактурою, текстурою, кольором, товщиною та ін. папір. Для аплікації підійде кольоровий папір, картон.
Для роботи, пов’язаної зі складанням, використовують тонкий
папір для письма та кольоровий. Картон, ватман, щільний папір
застосовуються для виготовлення різних конструкцій.
Існують різні типи виробів з паперу: вироби зі смужок, вироби в техніці аплікації, вироби на основі конусів, циліндрів,
кубиків; виготовлення різних макетів. З паперу можна робити кульки, коробки, корзинки, іграшки, костюми та прикраси.
Вироби, виконані в техніці пап’є-маше, — це теж папір, який
входить до складу певної суміші.
Основними техніками для створення штучних моделей предметів навколишнього середовища вважаються: техніка створення
макетів — макетування (оскільки при виготовленні макета можуть використовуватися різні паперові техніки) та пап’є-маше.
Макет (франц. maquette) — модель будь-чого, часто
відтворена в зменшеному вигляді; в архітектурі — об’ємнопросторове зображення реальної або проектованої споруди,
архітектурного комплексу, ансамблю, виконане в зменшеному
масштабі; у театрі — модель майбутнього оформлення спектаклю, що визначає його просторово-декораційне вирішення.
Створення макетів використовувалося в процесі викладання
просторових форм різних видів майбутнім вчителям. Студенти
виготовляли макети лялькових театрів. Для створення моделей
ляльок головних персонажів використовували техніку пап’ємаше — маса, яка легко піддається формуванню та отримується із суміші волокнистих матеріалів з клейкими речовинами.
Виконання макета велося відповідно до етапів художнього конструювання. Для створення моделі головного персонажа спочатку відповідно до розробленого ескізу виліплювали
об’ємну форму з пластиліну необхідного розміру. Головна вимога до пластилінової форми — вона повинна бути анатомічно

правильною. Це відрізняє її від форм, які виготовляють школярі. Такі форми не мають чітких анатомічних відповідностей.
Готову пластилінову форму щільно обмащують вазеліном або
соняшниковою олією, після чого на неї наносять суміш з розмоченого паперу (практика показала, що кращим для цього
процесу є папір із сучасних кухонних рушників, його не треба
варити для створення однорідної маси, достатньо лише залити
окропом), клею ПВА та гіпсу (гіпс для внутрішніх будівельних
робіт). Суміш замішується на звичайній воді. Співвідношення
компонентів визначається індивідуально. Консистенція суміші
повинна бути, як тісто, що не відлипає від рук. Обмащену пластилінову форму ставлять у тепле місце до повного висихання.
Після того, як суміш висохла, гострим ножем вона обережно
розрізається посередині та знімається з пластилінової форми.
Заклеюється по місцю розрізу, підсушується. Потім заздалегідь приготовленим замісом (клей ПВА, крейда, гіпс, вода)
консистенції рідкої сметани паперова форма ґрунтується кілька
разів, доки не залишиться жодної тріщини та нерівності й знову
ставиться на просушування.
Висохлу паперову форму розфарбовують гуашевими або
акриловими фарбами. Після висихання фарб, форму покривають лаком для дерева. За такою методикою студенти виготовляли головних персонажів з пап’є-маше до макетів на тему
“Мій улюблений мультиплікаційний фільм” (див. мал. 1-9).
Запропоновані техніки роботи з папером виявилися не тільки цікавими для студентів, а, як показала практика, посприяли
більш ефективному засвоєнню теоретичного матеріалу, оскільки в ході практичної роботи обговорювали та визначали саме ті
форми, які будуть використані для втілення основного задуму
творчого проекту.
Отже, обраний напрямок роботи є перспективним, оскільки
він найбільшою мірою відповідає гуманітарній специфіці створення дизайнерських проектів на педагогічних факультетах.

54

55

1. Сапего И.Г. Предмет и форма. — М.: Советский художник,
1984. — 304 с. 2. Ратнічин В.М. Перспектива. — К.: Вища школа,
1977. — 135 с. 3. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А.

ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 23.

Оксана МАКАРОВА

Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та
архітектури: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. — 240 с. 4. Зинченко
В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. — М.: Изд-во Моск. ун-та,
1979. — 344 с. 5. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и
основы художественного конструирования. — К: Вища школа, 1989. —
247 с. 6. Лазарев Е.Н. Дизайн машин. — Л.: Машиностроение, 1988. —
256 с. 7. Лазарев Е.Н. Бионика и художественное конструирование. —
Л.: ЛДНТП, 1971. — 32 с. 8. Волкотруб И.Т. Основы художественного
конструирования. — К.: Вища школа, 1988. — 191 с.
Annotation
Oksana Makarova. Modeling as a main mean of getting knowledge about
forms that surround us in this world and creating theair models. This article
highlights the problem of knowing the world through various epistemological forms.
Noted that one of the main forms of learning environment is art because of its wide
range of species allows to study the process of professional training in all kinds
of forms of reality. Modeling is defined as the leading mean of getting knowledge about forms that surround us in this world and creating their models. The
basic techniques for creating artificial models of objects from environment are:
the techniques of making models-modeling (as in the manufacture of model can
be used different paper techniques) and papier-mâché. Modeling was used in the
process of studying the future teachers of various kinds of spatial forms.
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Key words: epistemology, pictorial art, technical aesthetics, art designing,
educational design, modeling, papier-mâché.
Аннотация
Оксана Макарова. Макетирование как основное средство познания форм мира и создания их моделей. В статье освещена проблема познания мира с помощью разных гноссеологических форм. Отмечено, что
одной из основных форм познания окружающей среды является изобразительное искусство, поскольку широкий диапазон его видов позволяет
изучить в процессе специальной подготовки все разновидности форм
действительности. Макетирование определено как основное средство
познания форм мира и создания их моделей. Основными техниками
для конструирования искусственных моделей предметов окружающей
среды выбраны: техника создания макетов — макетирование (поскольку при изготовлении макета могут использоваться разные бумажные
техники) и папье-маше. Макетирование использовалось в процессе изучения будущими учителями пространственных форм различных видов.
Ключевые слова: гноссеология, изобразительное искусство, техническая эстетика, художественное конструирование, образовательный дизайн, макетирование, папье-маше.
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