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Вправи, які розвивають асоціативне мислення

Актуальність. Процес дизайнерського мислення передбачає сприйняття 
безпредметного поняття не буквально, а через ланцюг асоціацій та предметних 
речей та створення певних знаків, умовних кліше. Такі процеси с важливими для 
розвитку об’ємно-просторового мислення, художньої уяви та для виконання 
дизайнерами проектних завдань, тому тема розробки вправ на асоціативне 
мислення є актуальною.

Новизна. Визначення особливостей використання асоціативного мислення у 
викладанні дисципліни «Композиція» в НЛУ.

Постановка задачі. Запропонувати та проаналізувати ряд вправ, які розвивають 
асоціативне мислення.

Методика дослідження. Використовувалися методи аналізу, синтезу та 
порівняння.

Основні результати. Проаналізовано роботи студентів першого та другого 
курсів та виявлено основні умовні кліше, які використовували студенти при 
створенні своїх робіт.

було розроблено та запропоновано вправи для поступового розвитку 
асоціативного мислення від простого до складного, від площинної композиції до 
об’ємної та від об’ємної до просторової. До вправ з площинної композиції 
підноситься «Літера імені», «Власна інтерпретація знаку зодіаку», «Формалізація 
поняття», «Тематична аплікація». Вправи на аналіз законів та засобів композиції у 
об’ємній та просторовій формі втілено у вигляді асоціативної композиції за 
мот ивами певного стилю (готика, бароко, модерн, конструктивізм) або па задану 
гему з використанням формалізації поняття (революція, святи, плин часу, 
екологія, мир, свято).

Використання. Запропоновані вправи можуть використовуватися дизайнерами 
па практиці для розвит ку асоціативного мислення.

Висновки. Необхідно починати формувати асоціативне мислення від простого 
з переходом до складного, починаючи з площинної композиції та поступово 
переходячи до більш складних композицій, іакнх як фронтальна, об’ємна та 
просторова. Найбільш корисними завданнями з точки зору розвит ку асоціативного 
мислення є вправи з формалізації поняття.
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Естетичне формотворення елементів фонтанів міського середовища на основі 
комплексного підходу

Актуальність проблеми. Частина а складових конструкцій фонтанів, 
отримуючи постійний негативний вплив відвідувачів руйнується, що істотно 
зростає в разі неякісного конструктивного і дизайнерською виконання, і як 
наслідок тривалий час негативно позначається па естетичних і функціональних 
якостях навколишнього середовища [і]. Новизна. Останнім часом багато 
наукових дослідження присвячені еко-архігектурі, але зовсім необгрунтовано було 
забуто такс визначення, як Згіорояа архітектура [2]. То чи не фонтани являються 
її яскравим прикладом? Постановка задачі. Вивчити та проаналізувати такі 
фактори, як: архітектура фонтану; фонтан як елемент гідропластікі землі; фонтан -  
як елемент ландшафту і міської архі тектури.

Мста дослідження. Допомогти уникнути архітекторам і дизайн- 
проектувальникам художніх і естетичних недоліків при створенні та моделюванні 
елементів фонтанів, для поліпшення якості навколишнього середовища.

Основні результати досліджень. Нормативні докумсігги для визначення 
фонтанів, як об’єктів дизайну відсутні [1]. Час, простір, колір, звук, сип ло, ознаки 
та якості форми, характер і властивості форми -  це стимули середовища, що 
народжують естетичну реакцію. Визначені основні естетичні фактори, то  
визначають композицію фонтану [3]. ІЗ результаті дослідження розроблена 
класифікація зовнішнього і внутрішнього простору фонтанів, що поліпшує 
розуміння фонтанів в міському середовищі. Порушено питання про необхідність 
розробки методичного керівництва з дизайнерського проектування фонтанів з 
обліком естетичних факторів та урахуванням естетичних параметрів. 
.Актуалізовано питання про невідповідність фонтанів, такому визначенню, як малі 
архі тектурні форми [1,4].

Висновки. По перше між розробляти методичне керівництво з дизайнерського 
проектування, необхідно зрозуміти і відчу ти всю глибину і чарівність таких творів 
архітектури, як фонтани. Па даний момент актуальним завданням стає розробка 
певній класифікації фонтанів, де повинні будуть враховане такі параметри як: 
ісриторіальпс розташування (міські площі, парки, торгові центри): зовнішній 
простір (відкритий або закритий); внутрішній простір (контактний або 
дистанційний).
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