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РЕФЕРАТ 

У випускній роботі розглянуто загальні принципи формування
інтер’єру майстерні-лабораторії художньої графіки та фотографії. З’ясовано
типологію інтер’єрних просторів в аспекті реалізації їх функціонального
призначення та проаналізовано особливості дизайну приміщень для наукової
та проектної діяльності. Також визначено оздоблювальні матеріали, які
будуть найдоречнішими для інтер’єру майстерні-лабораторії художньої
графіки та фотографії і матеріали, які застосовуються для оздоблення підлоги
майстерні-лабораторії художньої графіки та фотографії. Проаналізовано
матеріали, які застосовуються для оздоблення стін та стелі майстерні-
лабораторії художньої графіки та фотографії.

In the bachelor’s work the general principles of the interior design of the
studio-laboratory of art graphics and photography are considered. The typology of
interior spaces in the aspect of realization of their functional purpose and the
features of design of premises for scientific and project activity are analyzed. There
are also defined finishing materials that will be most appropriate for the interior of
the studio-laboratory of art graphics and photographs and materials used to
decorate the floor of the studio-laboratory of art graphics and photography. The
materials used for decorating the walls and ceiling of the studio-laboratory of art
graphics and photographs are analyzed.

Ключевые слова: дизайн, проект, интерьер, мастерская-лаборатория,
стена, пол, материалы, художественная графика и фотография.
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