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Анотація. У статті розглянуто питання екологічного напрямку в 

дизайні. Висвітлено історію екокультури, сучасні тенденції та перспективи 

розвитку, також форми і методи художньо-практичної діяльності з 

використанням екологічних технологій. 
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Summary. The article deals with the problem of an ecological trend in design. 

The author discusses the history of ecoculture, modern trends and prospects for 

further development as well as forms and methods of artistic and practical activity 

with the use of ecological techniques. 
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Вступ. В останні десятиліття є першорядними проблеми екологічної 

культури, що стали пріоритетом екологічного напряму дизайн культури. У 

сучасному розумінні «екодизайн» – це складний науково-практичний комплекс, 

що зачіпає науку, освіту, суспільно-практичну та проектну діяльність. 

Екологічне мислення – це рівень знань, культури виховання, при якому кожна 

людина в своїй професійній діяльності переслідує цілі створення оптимальних 

умов раціонального співвідношення суспільного і природного середовища. 

Дизайн культура в сучасному суспільстві впливає на всі аспекти та форми 

людської взаємодії. Формування екологічної культури і свідомості дизайнера є 

особливо важливим для сьогодення і майбутнього в якій значу роль відведено 

дизайн-освіті. З огляду на це необхідно враховувати у процесі дизайнерського 

проектування фактор екологічної складової в якості створення навчальних 

курсів та спецкурсів, які б визначали ефективні засоби розв’язання екологічних 

проблем за допомогою проектно-художньої діяльності. Вивчення принципів 

екологічного дизайну дозволить сформувати у майбутніх фахівців цінності 

взаємодії людини і навколишнього середовища, дізнатися про теоретичні 

положення, зміст та методи екологічного дизайну. Провідними завданнями 

якого є поліпшення екологічної ситуації, шляхом створення нової культури, 

щодо потреб та цінностей суспільства, через художні різновиди об'єктів 

дизайну, вдосконаленням форми відносно функції, вибору матеріалів і 

технологій з точки зору екологічних стандартів тощо. На думку теоретиків 

дизайну О.І. Генісаретського, В.Ф. Сидоренка, К.А. Кондратьєвої, предметний 

світ має стати носієм нових функцій, які зумовлювали б екологічно відповідну 

поведінку людини в суспільстві. До проблеми визначення ролі та місця 

екологічної складової у проектній культурі зверталося чимало вітчизняних 

фахівців у галузі теорії та історії дизайну – В.Л. Глазичев, В.Я. Даниленко, 

Л.А. Жадова, А.В. Іконников, В.Ф. Сидоренка, С.О. Хан-Магомедов, 

О.В. Бойчук, Ю.В. Шатін та ін. [6].  

Якщо простежити історію, то екологічний напрям чи то мислення в  

дизайні бере початок з періоду (1860-1910 рр.) у теоретичних дослідженнях   



Дж. Рескіна і літературних творах  В. Моріса. Утопічні теорії того часу поряд з 

практичною діяльність визначили шлях розвитку екологічної думки, який 

розкрив головні питання взаємозв'язку людини з предметним середовищем. 

Другий період (1920-1950рр.) є часом функціоналізму та економічної 

універсальності, в якому «індустріалізація» становить неминучий шлях 

розвитку суспільства. І його можна вважати періодом зародженням принципів, 

які ввійшли в основу практики екологічного дизайну. Третій  період (1960-          

1970 рр.) означений  прогресивним і регресивним напрямами екологічної 

думки, які визначили теоретичні концепції і практичну діяльність в галузі 

дизайну. У першому випадку для рішення екологічних проблем, дизайнери 

використовували досягнення науково-технічного прогресу, у другому 

радикально налаштовані групи і субкультури того часу формували розуміння 

екологічного мислення без цивілізації і прогресу. Четвертий період  (1980-2000 

рр.) узагальнений громадськими програми, щодо розвитку та формування 

екологічних питань і цілісного підходу до екологічної стабільності в світі.  

Розглядаючи тенденції розвитку дизайну та проектної культури зрозуміло, що 

вони залежать від двох важливих факторів: одного, що пов'язаний з розвитком 

науково-технічного прогресу, який спричинює другий фактор, тобто соціальні          

й екологічні зміни. 

  Розвиток екокультури та екологічного дизайну продовжує формуватись і 

на сьогодення є активним напрямком в сучасній науці, медицині, світі моди та 

проектно-художній практиці, яка набуває нових рис, що відображають 

екологічну свідомість. Зв'язок людини з природою характерний для всіх часів і 

ступенів людської діяльності і через об’єкти культури можна вивчити 

еволюцію і розвиток екологічного дизайну. Це чітко простежується в культурах 

багатьох народів і показовим у цьому напрямку є найбільш впізнаванні школи 

регіонального дизайну, таких країн як Італія, Фінляндія і Японія, з огляду на 

їхнє вміння творити національно орієнтований дизайн. Провідною задачею 

таких шкіл є синтез мистецьких напрямків, культурно-екологічні аспекти, 

особливості способу життя та навколишнього середовища. Ознаки  



регіонального дизайну  характерні специфікою регіону та культури його 

народу, і об'єкти створені у певній області мають загальні технологічні чи 

візуальні риси та функціональні особливості. Торкаючись художнього питання 

формування регіонального дизайну, вагомою є роль декоративного мистецтва, 

процес виготовлення матеріальних предметів містить утилітарний, 

технологічний та естетичний аспекти у збереженні національної ідентичності  

та культури. Тому оптимальним рішенням є звичні для національного 

менталітету пропозиції, пов’язані із глибинною традицією, та інноваційні 

форми, котрі стимулюють пошуки нової ідентичності для національного 

дизайну. Хотілося, щоб в Україні  також  дбайливо ставитися до власної 

культурної традиції, переймали досвід інших культур і використовували у 

практичній і проектній діяльності.  Важливим у цьому напрямку, як зазначалося 

вище, є роль вищих шкіл,тобто розвиток професійної освіти, яка є базою для 

наукових і творчих інновацій регіонального дизайну. Серед наукових 

досліджень національно орієнтовного дизайну є праця українського 

дизайнознавця В.Даниленка «Дизайн України у світовому контексті художньо-

проектної культури  ХХст.», в якій автор окреслив модель національно 

орієнтованого українського дизайну [4]. Роботи в цьому напрямку 

демонструють важливість і актуальність впровадження екологічного фактора у 

сферу проектно-художньої діяльності та є орієнтирами на збереження 

етнокультурних цінностей  і уваги до природної та культурної ідентичності. 

Досягнення балансу між природним середовищем і способом життя людей, має 

першочергове значення і є однією з основних ідей екологічного дизайну. 

Висновок. Отже, екологічний напрям дизайн-процесу в контексті 

історичного розвитку та теперішньої практики, скеровує на сучасну модель 

художньо-проектної діяльності, в котрій естетичний і екологічний баланс  

можна досягти, вивчаючи досвід традиційної культури  та історичних способів 

будівництва з характерних ресурсів для даної місцевості, традицій народної 

творчості, етнокультурних цінностей притаманних кожному регіону.  
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