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Д~1ЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ 
У СУЧАСНІЙ ДИЗАЙН-ОСВІТІ 

Дизайн-проектування виставкових стендів є однією зі складових вистав

кового дизайну поряд з дизайном виставкавого центру та виставково го при

мі щення, виставкавим інформаційним дизайном [ 1 ]. 
Одним із перших термін "виставковий дизайн" використовує В. О. Пе

кар [2}, розкриваючи сутність поняття саме через перелік конструктивно
технологічних засобів облаштування виставкових об'єктів, здебільшого ви
ставкових стендів та їх елементів. 
У цьому контексті, виставковий дизайн- це діяльність і результат творчо

го процесу у сфері художнього та архітектурного оформлення виставково

го стенду. При цьому одночасно із урахуванням вимог до функціональних 

якостей виставкавого стенда, найважливішою складовою досконалого ди

зайну залишається візуальне естетичне сприйняття стенда, що має забезпе
чити формування необхідного образу фірми-експонента виставки [3}. 

Виставковий стенд- це просторова конструкція, що має певні характе

ристики міцності та надійності і, відповідно, вимагає певного інженерного 

опрацювання. 

На сучасному ринку існують фірми, які пропонують послуги :і дизайну, 

проектування та виготовлення виставкових стендів. При цьому використо

вуються найповітніші розробки у сфері створення проектів та застосову
ється сучасне програмне забезпечення, яке дає можливість швидко та ефек
тивно втілювати найсміливіші концептуальні ідеї шляхом створення ескізу 

майбутньої конструкції стенда у вигляді тривимірного дизайн-проекту з ві

дображенням усіх деталей та е!Іементів. 

Залежно від конфігурації стендів та їх розміщення у виставкавому при

міщенні, розрізняють відкриті та закриті стенди ~ 1 j. tlідкриті стенди, своєю 
чергою, поділяють на такі види: 

Лінійний- одна відкрита сторона, розташований у ряду з іншими стенда

ми. Найбільш поширений тип стендів; 
Кутовий - дві відкриті сторони, розташований наприкінці ряду; 
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lliвocmpiti- три ві;tкриті сторони, головний стенд; 

Острів- чт ири відкриті сторони, розташований на відкритому майдан

чику. 

Нибір пшу CTl'IIД<l ;~умоВ!ІІОЄТЬСЯ ЯК СКОІІОМі'ІІІИМИ ЧИІІІІИК<!МИ, T<lK і Ні
ЛЬОВИМИ установками експонента. Наприклад, закриті стенди створюють, 

якщо необхідно ізолювати експозицію (для демонстрації музичного облад
щшня, щювс;tсІІІІЯ 11среговорів, нри нс6ажаІІІІі :тайомити з сксtю:тнією 
конкурентів). 

Виставковий стенд - це обличчя компанії-експонента. Саме він на ви
ставці привертає увагу відвідувачів та створює імідж [4). Тому у наш час, 
крім стандартних стендів, також затребувані ексклюзивні стенди, що дають 
змогу представити учасника виставки у найкращому вигляді. Створення 

ексклюзивних виставкових стендів передбачає індивідуальний підхід на 
всіх етапах його виробництва. 

З метою загального ознайомлення студентів молодших курсів з дизайном 

виставкових стендів у межах дисципліни "Перспектива та геометрія графіч

них відображень" запроваджено виконання насту11ного практичного завдан
ня: побудова фронтальної та кутової перспективи виставкавого стендаза його 
тривимірним зображенням. Оскільки перспектива є найбільш наочним спо
собом зображення предметів та може мати лише незначні відмінності від зо
браження отриманого внаслідок зорового сприйняn·я 151, студенти вчаться 
аналізувати та відтворювати конструкцію стенда та його частин. 

Графічне завдання передбачає виконання таких кроків: 
1. Побудова ортогональних проскцій виставкового стенда (визначення 

їх необхідної кількості). 
2. Вибір умов для побудови перспективи: положення картинної площи

ни, точки зору та лінії горизонту. 

З. Побудова перспективного зображення виставкавого стенда з вико
ристанням масштабу збільшення. 

4. Порівняння та аналіз отриманого рисунка з вихідним тривимірним 
зображенням. 

Запровадження такого виду робіт надає можливість вирішення двох різ
них завдань: з одного боку - розвиток просторової уяви та напрацювання 

вмінь і навичок побудови перспективних зображень об'єктів, з другого -
отримання певних знань з дизайну виставкових стендів як складової вистав

кового дизайну. Придбаний досвід стане корисним матеріалом для творчого 

процесу мислення фахівця у сфері дизайну, сприятиме розвитку навичок, 

необхідних у підприємництві, використанні сучасних технологій просуван

ня на ринок товарів, послуг, ідей. 
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