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Урок № 24  Форма та її основні властивості  (Ст.69-71) 

Питання формоутворення є визначальним у професійній діяльності дизайнера. 

Характер форми в цілому і в деталях є найважливішою властивістю, з якої 

починається проектування. 

Формоутворення - категорія художньої діяльності, дизайну і технічної творчості, 

яка визначає процес творення форми у відповідності до загальних ціннісних 

настанов. 

У процесі формоутворення об'єкта створюються його функціональні, 

конструктивні, просторово-пластичні, технологічні структури. Іншими словами, 

формоутворення - структурування одиничних предметів. 

Усі об'єкти матеріального світу, у тому числі і зачіска, мають форму. Форма 

сприймається нами як "зовнішність" будь-якого предмета, яка несе інформацію 

про його конфігурацію, зв'язки із оточуючим простором. У найбільш загальному 

розумінні форма предмета є його зовнішнім виглядом. Латинське слово "forma" і 

означає власне "зовнішність". Але зовнішня організація будь-якого об'єкта 

ґрунтується завжди на його особливих внутрішніх конструктивно-

функціональних характеристиках. Тому предметна форма - це зовнішній обрис 

певного об'єкта, котрому властивий особливий внутрішній устрій. 

В дизайні розрізняють три форми: функціональну, конструктивну і 

естетичну.Функціональна форма обумовлена призначенням об'єкта. 

Конструктивна форма залежить від властивостей матеріалів, на основі яких 

створюється об'єкт. Естетична форма допомагає реалізувати високий художній 

смак дизайнера та задовольнити естетичні потреби споживачів. 

Дизайнери займаються проектуванням об'єктів, форма яких відповідає їх 

призначенню, співвідноситься з фігурою людини, зручна та при цьому ще й 

красива. Дизайн-форма - особлива організованість об'єкта, яка виникла 

урезультаті діяльності дизайнера для досягнення єдності усіх компонентів 

(конструкції, зовнішнього вигляду, кольору, фактури). Дизайн-форма відповідає 

вимогам і умовам споживання і естетичним вимогам часу. 

Форма - це єдність внутрішньої конструкції і зовнішньої поверхні об'єкта. 

Важливі усі візуальні ознаки форми: геометричний вид (конфігурація), величина, 

положення у просторі, маса, фактура, колір, світлотінь. Конструкція - це основа 

форми, каркас, що пов'язує окремі елементи і частини у єдине ціле. Уміння 

бачити прозору конструкцію зачіски є професійно важливою якістю дизайнера 

зачіски. Бачення конструкції зачіски пов'язане із процесом малювання 

геометричних фігур: уміння бачити "скелет" піраміди або призми допомагає 

художнику-початківцю грамотно побудувати композицію малюнка. Уміння 

уявити конструкцію зачіски аналогічне творчій роботі архітектора, який проектує 

будинок. 



Форма зачіски - це її загальний контур, який видно під будь-яким кутом зору. 

Вона тримірна та змінюється у залежності від кута зору. Зачіска складається із 

двох видів форм: головних і декоративних. Головна форма створює об'єм зачіски, 

декоративні форми (різноманітні елементи і деталі - локони, хвилі, валики) 

наповнюють цей об'єм. Особливість декоративних форм полягає у тому, що вони 

не можуть існувати самостійно, без головних форм, що утворюють зачіску. 

Проектувати форму зачіски можна на основі геометричних тіл і природних форм. 

Дизайнери запозичують багато цікавих форм у природи.  

Конструювання на основі природних  форм називається  біонікою.  

Новий образ можна створити із вже відомих форм, об'єднуючи їх. 

Форму зачіски у найбільш характерному ракурсі (фас) схематизують, 

наближаючи до близької за обрисом геометричної фігури. Таким чином 

виділяють зачіски 

-  прямокутної (Мал.1),  

- трапецієподібної (Мал.2 та 3), 

-  трикутної (Мал.4),  

- сферичної(Мал..5),  

- овальної (Мал.6) форм. 

Форми зачісок можуть складатись із декількох геометричних форм, але 

при цьому вони повинні вписуватись у єдину форму. У разі, коли форма зачіски 

не вписується у геометричну фігуру (або у декілька геометричних фігур), форма 

зачіски вважаєтьсяаморфною, тобто нечіткою складною формою. Модифікація 

форми зачіски призводить до подальшого її розвитку, переходу до іншої форми з 

іншими акцентами. А цей процес і складає сутність такого явища, як мода. 

 

 

 

 

 


