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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Дизайн інтер’єру» 

складена                    відповідно до освітньо - професійної програми підготовки 022 - 

«Дизайн» напряму «Графічний дизайн та реклама». 

Предметом вивчення дисципліни є: теоретичні основи мистецтва композиції та 

гармонізації художніх форм; засоби графічної формалізації й стилізації; набуття вмінь 

та навичок у матеріалізації інформації та створенні художніх образів засобами 

композиції; розвиток просторового та  професійного мислення майбутніх фахівців 

графічного дизайну. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: «Історія 

мистецтв», «Рисунок», «Проектна графіка», «Кольорознавство», «Ергономіка», 

«Нарисна геометрія та перспектива», «Матеріалознавство». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Основна мета даного курсу – сформувати необхідні компетенції дизайнера 

інтер’єрів, скеровані на вирішення дизайну сучасних житлових та громадських 

інтер’єрів з врахуванням функціональних, естетичних, економічних чинників. 

Ознайомити студентів з основними естетичними та технічними вимогами, 

архітектурно-композиційними особливостями середовища при проектуванні простору 

життєдіяльності людини, засобами візуалізації інтер’єру.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн інтер’єру» є:  

– дослідження головних ознак приміщення, їх значення у процесі 

життєдіяльності людини; 

– оволодіння навичками збору та опрацювання теоретичного та практичного 

матеріалу за заданою темою; 

– знайомство з основними архітектурними стилями в інтер’єрах різних 

історичних періодів і різного призначення; 

– дослідження форми та образу інтер’єрів різних епох і характеру формування 

інтер’єрів; 

– знайомство з побудовою простору інтер’єра та використання різних 

оздоблювальних матеріалів при його формуванні; 

– дослідження особливостей композиційного формування інтер’єру; 

– дослідження ролі кольору, світла, масштабу, тектоніки, образу, пропорцій та 

ритму, синтезу мистецтв при створенні дизайну інтер’єру; 

– набуття практичних навичок у проектуванні інтер’єрів різних стилів. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 

 основні архітектурні стилі різних історичних періодів та, відповідно, 

характер формування інтер’єрів; 

 професійну термінологію, яка застосовується у процесі діяльності з 

проектування інтер’єрів; 

 основні функціонально-технологічні фактори організації середовища 

приміщень; 
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 побудову простору інтер’єра та використання різних засобів при його 

формуванні; 

 перелік оздоблювальних матеріалів та їх основні якості; 

 особливості пошуку ідей щодо вирішення художнього образу інтер’єру; 

 основні прийоми композиційного формування інтер’єру та створення його 

сценарію. 
уміти:  

 самостійно створити дизайн-концепцію інтер’єру у певному стилі; 

 аналізувати передпроектну ситуацію і умови проектування; 

 проводити дослідження та аналіз аналогів і прототипів; 

 виходячи з проектних вимог, створювати сценарій інтер’єру і відповідно до 

нього знаходити оптимальне композиційне рішення; 

 знаходити свій особистий підхід вирішення завдання; 

 у залежності від вимог самостійно вибрати конкретні проектні ситуації, 

найбільш ефективні способи розкриття художнього образу інтер’єра, згідно з 

використанням матеріалів та композиційних засобів; 

 аналізувати використання оздоблювальних матеріалів у функціональному, 

конструктивному, фінансовому та декоративному відношенні; 

 аналізувати композиційне рішення, єдність характеру всіх елементів дизайну, 

відповідність стильовій спрямованості та художньому образу; 

 набути практичні навички у проектуванні інтер’єрів різних стилів; 

 самостійно виконати робочу та презентаційну документацію. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться а 90  години /а  3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Дизайн інтер’єру. 

Тема 2.1.1. Вступ. Завдання, зміст та значення курсу «Дизайн інтер’єру». 

Понятійно-термінологічний апарат. 

Тема 2.1.2. Стильові, композиційні, функціонально-просторові особливості 

формування інтер’єрних просторів. Загальні положення. 

Тема 2.1.3. Функціонально-просторові основи організації інтер’єрів.  

Поняття про інтер’єрний простір. Особливості сприйняття інтер’єрного 

простору. Принципи архітектурно-планувальної організації інтер’єрного простору. 

Виявлення зв’язків між умовами функціональної та естетичної організації об’єкта. 

Тема 2.1.4. Типологія  інтер’єрних просторів. 

Виробничі, офісні, громадські, житлові приміщення та їх особливості. 

Тема 2.1.5. Композиційні особливості інтер’єрних просторів. 

Створення сценарію інтер’єрного простору. Дослідження особливостей 

композиційного формування дизайну інтер’єра. Домінуючі, акцентні та допоміжні 

елементи інтер’єру. Засоби формування простору інтер'єру. Предметне наповнення 

інтер’єрних просторів. Меблі. Колористика. Освітлення. Сучасні тенденції. 

Тема 2.1.6. Інтер’єр як персоніфікований простір. 

Тріада Вітрувія. Психологічний комфорт проживання. Графічне відображення 

концепції. Стильові уподобання замовника.  

Змістовий модуль 2. Стиль в інтер’єрі. 
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Тема 2.2.7. Авторський дизайн. 

Вітчизняні та закордонні дизайнери та архітектори. Порівняльний аналіз 

стильових особливостей архітектурних споруд та деталей інтер’єру. Співвідношення 

індивідуальних, авторських та стильових рис. Авторські розробки меблів, текстилю, 

аксесуарів. 

Тема 2.2.8. Сучасні тенденції у дизайні інтер’єру. 

Стилізації та компіляції. Аналіз розвитку інтер'єру в Україні та інших країнах. 

Регіональні школи в дизайні інтер'єру України. Відмінні риси інтер’єрів громадських 

та житлових приміщень. Мода в дизайні інтер'єру.  Приклади, засоби дизайну та 

прийоми композиційного формування інтер’єру.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

3.1.1 Шумега С.С. Дизайн. Навчальній посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004.- 300с. 

3.1.2. Білодід. Ю.М., Поліщук О.П. Основи дизайну. Навчальний           посібник,- 

К.: Парапан, 2004.- 245с. 

3.1.3. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: М3 Пресс, Издательство “Социально-

политическая мысль”, 2005.- 368с. 

3.1.4 . Михайлов С. История дизайна. Том 1: Учеб. Для вузов. -2-е изд.            

Испр. и допол. М.: Союз дизайнеров России, 2004.- 280с. 

3.1.5.  Михайлов С. История дизайна. Том 2: Учеб. Для вузов. -2-е изд.                

Испр. и допол. М.: Союз дизайнеров России, 2004.- 396с. 

3.1.6.   Ранеев В.Р. Интерьер. Учебное пособие.- М.: Высш. шк., 1987.- 232с. 

3.1.7. Кропотов В.Н., Мажура Н.В. Отделочные материалы в итерьере. Учеб. 

пособие для вузов.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981.- 168с. 

Додаткова 

 

3.2.1. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубіжного дизайна. – М. 

ВНИИТЭ, 1992 

3.2.2. 3.1.9. Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. –М.: Про         

гресс, 1974. – 392 с. 

3.2.3. Артамонов И.Д. Иллюзии зрения. – М.: Гос. Изд-во физ.-мат. лит-ры, 

1961. – 75 с.  

3.2.4. Бегенау З.Г. Функція, форма, качество. – М.: Изд-во “Мир”, 1969. -  168 с. 

3.2.5. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. 

– Харьков: Вища шк., 1991. - 184 с. 

3.2.6. Даниленко В.Я. Основи дизайну: навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 92 с. 

3.2.7. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. – М.: Мир, 

1976. -  376 с. 

3.2.8. омов Ю.С. Композиция в технике. –М.: «Машиностроение», 1987.–288 с. 

3.2.9. Справочник по инженерной психологии/Под. Ред. Б.Ф.Ломова.-М.: 

Машиностроение, 1982. – 368 с. 
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3.2.10. Динамическая и кинетическая форма в дизайне. Методические 

материалы. – М. ВНИИТЭ, 1989. – с. 180. 

3.2.11. Московская школа дизайна – опыт подготовки дизайнеров в МВХПУ /б. 

Строгановском/. Методические материалы. – М. ВНИИТЭ, 1990. - с. 180. 

3.2.12. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование 

промышленных изделий. Учебн. для студентов художественно-промышл. 

вузов/Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; Под. ред. З.Н. Быкова, Г. Б. 

Минервина. Высш. шк., 1986. – 239с. 

3.2.13. Цурпал И.А. Прочность и конструкции. –К.: «Знание», 1982. – 48с. 

3.2.14. Шевелев И.Ш. Принцип и пропорции. –М.:Стройиздат, 1986. – 200с. 

3.2.15. Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение: Три 

взгляда на природу гармониии. –М.: Стройиздат, 1990. –343 с. 

3.2.16. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая естетика и основы 

художественного конструирования. – 3-е изд., перераб. И доп.. –К.: Выща шк. 

Головное изд-во, 1989. – 247 с. 

3.2.17. Lucie-Smits E. A Histiry of Industrial Design. – Phaidon – Oxford, 1983. 

3.2.18. Shapiro E/ Clients and Designer/ Watson – Guptil Publications. - New York, 

1990 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, контроль 

виконання практичних робіт, усне опитування. 


