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Вплив матеріалів і
технологій виробництва на
формоутворення в дизайні
на прикладі шахів

Анотація. Створення виразних, лаконічних форм об’єктів 
дизайну, що відповідає сучасним стильовим тенденціям, 
є актуальним питанням в сфері промислового дизайну. 
Особливості формотворення найбільш яскраво та різ-
номанітно демонструють іконічні предмети дизайну, 
до яких відносяться шахи. Мета дослідження полягає в 
розгляді тенденцій розвитку формоутворення шахів у 
зв’язку з появою нових матеріалів та еволюцією технологій 
виробництва від кустарного до машинного, в опануванні 
практичного досвіду використання матеріалів та технологій 
виробництва для формування проектного рішення шахів 
на сучасному етапі. Методологія дослідження полягає в 
застосуванні історико-порівняльного та хронологічного 
методів, а також методу термінологічного аналізу, що 
сприяло виявленню певних історичних етапів та терміно-
логічних трактувань в контексті розвитку шахів. Наукова 
новизна роботи полягає в розширенні та поглибленні 
уявлень про еволюцію особливостей формоутворення 
об’єктів дизайну під впливом технологій виробництва, 
що змінюються, на прикладі таких іконічних предметів, 
як шахи. Результати дослідження. Простежуючи історич-
ний розвиток шахів, можна виділити декілька аспектів їх 

еволюції. Сьогодні шахи сприймаються не лише як гра, 
а також як елемент інтер’єру, а деякі проектні рішення 
шахів вже закріпилися в професійному співтоваристві 
дизайнерів як дизайн-ікони. Також спостерігається пе-
рехід від фігур, що представляли зображення відповід-
них «персонажів» гри, виконаних здебільшого в реа-
лістичній манері, до більш стилізованих, абстрактних 
та метафоричних форм. Поширення цієї гри в різних 
країнах світу стало передумовою переходу виробни-
цтва шахів від кустарного до машинного. Висновки. У 
науковій статті розглянуто вплив матеріалів і технологій 
на формоутворення в дизайні на прикладі шахових фігур. 
Проведена аналітико-дослідницька робота дає підста-
ви стверджувати, що шахи, як одна з найпоширеніших 
спортивних ігор сучасності, поєднує в собі елементи 
мистецтва, науки і спорту. Формоутворення шахових 
фігур сягає глибин історії цивілізації. Класичні варіації 
шахів все частіше замінюються новими інтерпретація-
ми, починаючи з проектного рішення Й. Хартвіга, натх-
ненного положеннями Баухауса. Сучасні варіації шахів 
зазвичай стилізовані у формоутворенні, в тому числі у 
відповідності до біонічних структур. При формуванні 
проектного рішення шахів в рамках курсового проекту 
був обраний «принцип конструктора», коли образне 
рішення шахових фігур виконано за допомогою вже 
існуючої елементної бази будівельного кріплення, що 
має економічну ефективність та технологічні переваги, 
а гармонійне поєднання елементів з певним кольоро-
во-фактурним рішенням дозволяє створити естетично 
привабливий гральній набір.
 
Ключові слова: дизайн, шахи; формоутворення, мате-
ріали та технології виробництва.

Постановка проблеми. Створення виразних, 
лаконічних форм об’єктів дизайну, що від-

повідає сучасним стильовим тенденціям, є ак-
туальним питанням в сфері промислового ди-
зайну. Особливості формоутворення найбільш 
яскраво та різноманітно демонструють іко-
нічні предмети дизайну, до яких відносяться 
шахи. Проектна мова репрезентації шахів змі-
нюється відповідно до економічних, політич-
них і соціокультурних процесів, так історичні 
та канонічні віхи формоутворення подібних 
об’єктів доповнюються новими матеріалами 
і технологіями, що забезпечують виробничий 
процес на сучасному етапі. 

Зв’язок з практичними завданнями. Стат-
тю виконано в рамках курсового проекту за 



Катерина Жмурко, Юрій Морозюк, Андрій Зінченко, Олександр Левадний, Вікторія Коломієць

100

темою «Набір шах. Формоутворення виробу 
«лінією», «площиною», «об’ємом» з дисциплі-
ни «Проектування» – профілюючого освіт-
нього компонента в рамках освітньо-профе-
сійної програми зі спеціальності 022 Дизайн 
на кафедрі Дизайну та образотворчого мис-
тецтва Харківського національного універ-
ситету міського господарства імені О. М. Бе-
кетова.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
не виявив наукових праць, що розкривали 
би вплив технологій виробництва на фор-
моутворення в дизайні в контексті саме ша-
хів, як вузькоспеціалізованого виробу із спе-
цифічним функціональним призначенням. 
Деякі загальні аспекти щодо інтеграції ди-
зайнерського проекту у виробничий процес 
розглядали українські та зарубіжні фахівці 
[1; 2; 3]. Історичному аспекту щодо розвитку 
шахів з висвітленням культурних традицій 
різних країн присвячені праці Карпова А.Є. 
[4; 5], Ж. Л. Козакса (Jean-Louis Cazaux) та Ріка 
Нолтона (Rick Knowlton) [6], Гарольда Мюррея 
(H. Murray) [7]. Нез’ясованими питаннями за-
лишаються, по-перше, історичний розвиток 
шахів саме з огляду на їх формоутворення з 
характерними особливостями, що спирають-
ся на використання тих чи інших матеріалів 
та технологій виробництва у різних часових 
проміжках, у різних країнах. По-друге, прак-
тичні аспекти використання матеріалів та 
технологій виробництва, що можуть бути 
втілені у проектних рішеннях шахів на су-
часному етапі.

Мета статті – розглянути тенденції роз-
витку формотворення шахів у зв’язку з поя-
вою нових матеріалів та еволюцію технологій 
виробництва від кустарного до машинного, 
опанувати практичний досвід використання 
матеріалів та технологій виробництва для 
формування проектного рішення шахів на 
сучасному етапі.

Наукова новизна роботи полягає в розши-
ренні та поглибленні уявлень про еволюцію 
особливостей формоутворення об’єктів ди-
зайну під впливом технологій виробництва, 
що змінюються, на прикладі таких іконічних 
предметів, як шахи.

Викладення основного матеріалу. Шахи 
– це класична настільна гра для двох, що є 

нащадком гри під назвою чатуранга (V-VI 
століття, Індія). Перші шахові вироби були 
простими, із часом вони були замінені до-
кладними наборами, які зображують коро-
лівських осіб, воїнів і тварин. З дев'ятого по 
дванадцяте століття ісламські правила, що 
забороняли зображення живих істот, приве-
ли до створення основних предметів з глини 
або каменю. Вважається, що ця зміна підви-
щила інтерес до гри, оскільки воно зробило 
шахові набори доступнішими [6, с. 47; 7, с. 7].

У наступні роки чатуранга поширилася по 
Близькому Сходу, Азії та Європі. В Китай була 
завезена приблизно в 750 році нашої ери, а в 
XI столітті – в Корею і Японію. У кожному з 
цих місць гра набуває різні характеристики. 
У Персії вона називалася «штрандж», і саме в 
такій формі вона була представлена Західній 
Європі, коли маври вторглися в Іспанію [6, с. 
8; 7, с. 124; 8].

З часів чатуранга і шатранджа шахові фі-
гури представляли зображення відповідних 
«персонажів» гри, виконаних в більш-менш 
реалістичній манері. З давніх-давен відомі 
виняткові набори, в яких фігури представ-
ляють собою справжні міні-скульптури, що 
детально зображують солдатів-піхотинців 
(пішаки), бойові колісниці (тури), кавалерис-
тів (коні), бойових слонів (слони), короля і 
радника або головного візира (ферзь) у від-
повідних шатах. Такі набори фігур робилися, 
як правило, на замовлення, і нерідко з дуже 
дорогих матеріалів (наприклад, слонової 
кістки). При створенні «масових», відносно 
доступних ігрових наборів, фігури робилися 
спрощеними, «умовно-знаковими» (завдання 
досягнення зовнішньої подібності реальних 
об'єктів для них не ставилося – важливішим 
було легке впізнання фігур) [5, с. 425-426; 9].

Через спрощення фігур і мовних бар'єрів 
назви фігур змінювались від країни до краї-
ни. Так, сучасні англійські назви «королева» 
(ферзь) і «єпископ» (слон) з’явилися лише в 
XVI столітті. Тому до середини XIX століття 
зовнішність шахових фігур була досить до-
вільною. У попередні століття виділилося 
кілька найбільш поширених в кожній країні 
стилів. Так, стиль «барлейкорн» набув поши-
рення в Англії. Дошка виготовлялася з горіха, 
червоного дерева, венге. Фігури – з дорогих 
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порід дерева, бивня мамонта або слонової 
кістки. Цей стиль також характерний вели-
кими розмірами фігур. Підставки фігур, під-
биті натуральною шкірою, містять металеві 
обважнення, що роблять фігури більш стій-
кими. Шахова дошка, виготовлена зі світ-
лого або затемненого дуба, розташована на 
чотирьох ніжках. Шахове поле набиралося 
з натурального шпону різних порід дерева. 
Внутрішня частина шахової дошки містить 
декоративну дерев'яну решітку на тканині, 
всередині якої розміщені шахові фігури. Та-
кож в Англії був поширений стиль «калверт». 
Для англійських стилів характерна тонка то-
карна робота і ажурне різьблення [6, с. 240; 9].

У Німеччині був популярний старий стиль 
«селенус», що нагадує «барлейкорн», але з 
більш тонкими фігурами, що мають біль-
ше поперечних елементів. Вперше «місячні 
шахи» («селенус») були зображені на ілюстра-
ціях Якоба ван дер Хейдена до книги Густава 
Селенуса (Gustavus Selenus) «Шахи, або Коро-
лівська гра» в 1616 році. Для них характерна 
властива готичному стилю вертикальність, 
ажурний орнамент, поєднання реальності і 
ілюзії, перейняті бароко. Сучасники відзна-
чали близькість таких фігур до форми скеле-
та [7, с. 29]. 

До середини XIX століття не існувало єди-
ного стандарту шахових фігур. У Північній 
Європі з XVII по XIX століття популярністю 
користувався «місячних шахів», що поєдну-
вав квіткові мотиви з формами людського 
скелета [8].

В Європі у XIX столітті шахові фігури під-
далися стандартизації і значній стилізації. 
Розвиток стилізованих дизайнерських шахів 
пов’язаний з першою в світі школою промис-
лового дизайну. Її офіційна назва «Вища шко-
ла будівництва і художнього конструювання 
Баухаус» (Hochschule für Bau und Gestaltung 
Bauhaus), що існувала в Німеччині з 1919 по 
1933 роки.

Йозеф Хартвіг (Josef Hartwig) викладав 
скульптуру в Баухаузі, і в 1923 році предста-
вив проектне рішення шахів: фігури з дереви-
ни груші, нелаковані, тоновані оліфою і чор-
ним компаундом, без цоколів, строго кубічні, 
упаковані в сіру коробку щільного картону з 
паперовою наклейкою роботи Йоста Шмідта 

(Joost Schmidt). Для створення 32 фігур ша-
хового набору Хартвіг перетворив класичні 
округлі абриси шахових фігур в прямі і ла-
конічні, висловивши смислове призначення 
їх об'ємно-просторових структур, щоб вони 
відповідали одній лише кінцевій функції. Їх 
акуратні лінії, хрести, квадрати і кола пока-
зують ігрові рухи кожної окремої фігури [10].

Формоутворення шахових фігур Йозефа 
Хартвіг відрізняється стриманістю і лако-
нічністю, зберігаючи при цьому ясний функ-
ціональний зміст. Для свого часу це було 
певною мірою революційне рішення, не до 
кінця зрозуміле і не відразу прийняте спо-
живачем. Сьогодні шахові фігури Й. Хартвіга 
є дизайн-іконою і об'єктом тимчасової експо-
зиції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йор-
ці. Також слід відмітити, що цей набір шахів 
був задуманий дизайнером з урахуванням 
поширеної сировини та виробничих техноло-
гій свого часу, що зробило би його доступним 
споживачеві, проте сьогодні шахи Й. Хартві-
га виконують виключно із цінних порід дере-
вини з ручною обробкою, що робить їх значно 
дорожчими за більшість класичних варіан-
тів.

Таким чином, в стінах Баухауса класичні 
шахові фігури з різною символікою та еле-
ментами, запозиченими з різних культур, 
архітектурною стилізацією, прикрашенням, 
антропоморфізмом і анімалістикою, позбав-
ляються всього цього. Й. Хартвіг зміг онови-
ти гру і органічно ввести її в сучасну епоху. В 
основі її проектного рішення – базовий фор-
мотворчий принцип Баухауса, коли форма 
складається з найпростіших геометричних 
фігур.

Протягом багатьох років шахові набори 
виготовлялися з різних матеріалів: слонова 
кістка, скло, дерево, глина, олово, камінь і 
різні метали. Сьогодні найпоширеніші шахо-
ві набори зроблені з пластика – суміші висо-
комолекулярних полімерів і різних наповню-
вачів. Полімери, що містяться в пластмасах, 
зазвичай безбарвні, тому для додання шахо-
вим фігурам більш привабливого вигляду 
додають барвники. У пластмасу додаються 
різні наповнювачі для виготовлення міц-
них високоякісних виробів. Для зручності 
виготовлення в пластик часто додають плас-
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тифікатори. Пластифікатори – це нелеткі 
розчинники, що підвищують гнучкість по-
лімеру. Щоб поліпшити загальні властиво-
сті пластика, можуть бути додані армуючи 
матеріали, такі як скловолокно. Інші добавки 
включають засоби захисту від ультрафіоле-
ту (УФ), термостабілізатори, антиоксиданти 
і допоміжні засоби для виробництва. Вико-
ристання цих матеріалів дозволило амери-
канському дизайнеру Кариму Рашиду (Karim 
Rashid) реалізувати своє проектне рішення 
шахів, засноване на біонічних образах. Фор-
моутворення шахових фігур К. Рашида пред-
ставлене плавними перетинаннями форми 
із каплеподібними елементами, виконани-
ми із напівпрозорих полімерів.

В рамках курсового проектування кафе-
дри «Дизайну та образотворчого мистецтва» 
Харківського національного університету 
міського господарства ім. О.М. Бекетова по 
темі: «Набір Шахів» Формоутворення виробів 
«лінією», «площиною», «обсягом» (керівник 
асис. Морозюк Ю.В.), було розроблено комп-
лект шахів за «принципом конструктора»: 
окремі деталі фігур – стандартні елементи 
будівельного кріплення заводського виго-
товлення.

Для рішення об’ємно-просторової струк-
тури шахів за основу кожної фігури взято 
болт діаметром 16 мм, висотою 90 мм, що є 
формотворчим та конструктивним стерж-
нем. Голівка болту слугує основою шахмат-
ної фігури. Особливість кожної фігури визна-
чається поєднанням декількох гайок різної 
форми, що нагвинчуються на болт. Пішаки 
утворені гайкою, розширеною з однієї сто-
рони, що нагвинчується на стержень. Деталі 
фігур виготовлені з металу, який надає фігу-
рам міцності та образної вагомості. «Чорні» 
фігури пофарбовані в темний колір, набли-
жений до текстури дошки, «білі» залишені в 
металі. (Рис. 1).

Набір шахів доповнено гральною дошкою 
розміром 390х390 мм, що водночас забезпе-
чує компактність та зручність у використан-
ні. Виконана з чорного матеріалу з неодно-
рідною фактурою у поєднанні з темними 
пофарбованими квадратами, що надає комп-
лекту в цілому виразності та естетичності.

Таким чином, проектна пропозиція шахів 

демонструє композиційний зв'язок функціо-
нально-конструктивної ідеї та об’ємно-про-
сторової форми виробу. Виразність та обра-
зність форми шахових фігур відображається 
в композиційній організованості основних 
мас – основи, тіла фігури та завершення звер-
ху. Цілісність розробленого шахового набору 
досягається центрально-осьовою компози-
цією фігур та компонуванням навколо неї 
окремих елементів, що створюють головну 
змістоутворюючу частину. Цілісність комп-
лекту фігур досягається шляхом виділення 
головних смислових «персонажів» та підпо-
рядкування їм другорядних – пішаків. Ком-
позиційній єдності також сприяє кольоро-
ве-фактурно рішення. Стосовно споживчих 
якостей розробленого набору шахів, слід 
відмітити відповідність таким характерис-
тикам як функціональність, зручність у за-
стосуванні та можливість упаковування в 
маленький об’єм, безпечність у користуван-
ні, виконання зі стандартних елементів за-
водського виготовлення.

Висновки. Проведена аналітично-дослід-
на робота дає підстави стверджувати, що 
шахи, як одна з найпоширеніших спортив-
них ігор сучасності, поєднує в собі елементи 
мистецтва, науки і спорту. Шахи є давньою 
грою і формоутворення їх як набору для ігор 
сягає глибин історії цивілізації. Простежу-
ючи історичний розвиток шахів можна від-
мітити їх еволюцію в різних аспектах. Сьо-
годні шахи сприймаються не лише як гра, а 
також як елемент інтер’єру, а деякі проектні 
рішення шахів вже закріпилися в професій-
ному співтоваристві як іконічні об’єкти ди-
зайну. Важливим також є перехід від фігур, 
що представляли зображення відповідних 
«персонажів» гри, виконаних здебільшого в 
реалістичній манері, до більш стилізованих, 
абстрактних та метафоричних форм. Слід 
відмітити тенденцію у використанні мате-
ріалів від більш дорогоцінних до простіших, 
що звичайно обумовлює появу нових видів 
виробництва шахів. Також поширення цієї 
гри в усі куточки світу та її популярність ста-
ли передумовою переходу виробництва ша-
хів від кустарного до машинного. Найбільш 
ранні методи виробництва полягали в вирі-
занні дошки і деталей з дерева або каменю. 
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Сьогодні для масового виробництва тисяч 
ігор використовуються різні поширені су-
часні методи виробництва, такі як лиття під 
тиском і літографічний друк.

Під час виконання курсового проекту за 
темою: «Набір Шахів» Формоутворення ви-
робів «лінією», «площиною», «обсягом» був 
прийнятий підхід створення набору шахів, 
що поєднує традиційні та сучасні принципи 
формоутворення, і створює не лише еконо-
мічно ефективний, але і естетично прива-
бливий гральній набір, що буде стимулювати 
споживача до ознайомлення із грою. Головна 
відмінність обраного підходу формоутворен-
ня є в тому, що образне рішення кожної фігу-
ри забезпечується вже існуючим елементом 
кріплення, що здобуває нове функціональне 
призначення та нову естетичну цінність.
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A N N OTAT I O N . 
Zhmurko Kateryna, Morozyuk Yurii, Zinchenko 

Andrii, Levadnyi Oleksandr, Kolomiiets Viktoriia. 
Materials and production technologies in formation 
of design objects. Chess. The creation of expressive, 
laconic forms of design objects corresponding 
to modern style trends is a relevant issue in the 
field of industrial design. Most brightly and diverse 
demonstration of such features can be traced on the 
example of chess as iconic design objects. Objectives. 
The objectives of this study are to consider the 
development trends of formation on the example 
of chess figures. The emergence of new materials 
and the evolution of production technologies from 
handicraft to machine are also considered as well as 
mastering the practical experience of using materials 
and technologies in the formation of design solution 
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of chess game set at the present stage. Methods. The 
research methodology is in applying of historical-
comparative and chronological methods, as well as 
the method of terminological analysis, which helped 
to identify and consider certain historical stages and 
terminological interpretations in the context of the 
development of chess. The scientific novelty of the 
work is in expanding and deepening the ideas about 
the evolution of design formation under the influence 
of changing production technologies on the example 
of such iconic objects as chess. Results. The results 
of the research support the idea that the historical 
development of chess gives the several aspects of 
their evolution. Today, chess is perceived not only as 
a game, but as an element of the interior, and some 
design solutions of chess have become design icons 
in a professional designer community. There is also 
a transition from the figures representing the images 
of the corresponding «characters» of the game 
made mainly in a realistic manner, to more stylized, 
abstract and metaphorical forms. The spread of this 
game in different countries of the world has become 
a prerequisite for the transition of the production 
of chess from handicraft to machine. Conclusions. 
So, we considered the materials and production 
technologies in formation of design objects on the 

example of chess. The conducted analytical-research 
work gives grounds to assert that chess, as one of the 
most common sports games of modernity, combines 
elements of art, science and sports. Shaping of chess 
figures reaches the depths of the history of civilization. 
Classical variations of chess are increasingly replaced 
by new interpretations beginning with J. Hartwig’s 
design solution inspired by Bauhaus regulations. 
Modern chess variations are usually stylized in 
formation and correspond to bionic structures. When 
forming a design solution of chess within the course 
project, the «Constructor principle» was chosen 
when the shaped solution of chess figures was made 
with already existing elementary base of construction 
fasteners, which contributes to economic efficiency 
and technological advantages of such solution. The 
harmonious combination of fastening elements 
with a specific color-textual solution allows creating 
aesthetically attractive game set.

Keywords: design, chess, shaping, materials and 
production technology.

Рис. 1. Жмурко К. Набір шахів. Керівник: асистент Морозюк Ю. 2020.


