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ВСТУП 

 

Стрімкий розвиток технологій  змінює світ у бік інформатизації та 

відкритості, що обумовлює   заміну традиційних (виробничих)  способів 

діяльності на способи мислення, уміння виявляти творчість та ініціативу у 

нових умовах, оцінювати ризики та брати відповідальність за прийняті 

рішення.   

Це спрямовує сучасну освіту до компетентнісного підходу, коли 

формування в здобувачів освіти здатності  діяти має випереджати процес 

накопичення ними будь-яких знань. 

Такий діяльнісний підхід в освіті може бути реалізований через 

формування в здобувачів освіти ключових компетентностей, як найбільш 

помітної риси європейської освіти. 

Метою навчальної дисципліни є не сума знань про певну технологію 

чи наперед визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення, а 

формування в здобувачів освіти здатності до  самостійного  конструювання 

цих знань і способів діяльності  через призму їх особистісних якостей, 

життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними 

досвіду у вирішенні практичних  завдань. 

Даний посібник містить конспект лекцій, які потрібні для засвоєння 

матеріалу з навчального модуля «Дизайн предметів інтер»єру».   
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Леція 1. Поняття про дизайн, історія дизайну. Поняття про стиль 

План 

1.Пончття про дизайн 

2. Поняття про стиль 

3.Види і стилі інтер’єрів 

Дизайн – це проектна діяльність, спрямована на створення цілісного 

гармонійного предметно-технічного середовища життєдіяльності людини. 

Дизайн інтер’єру є важливим фактором виявлення, а також формування у 

людей художніх поглядів і естетичних запитів. 

Інтер`єр – це внутрішній простір громадської, житлової чи промислової 

будівлі. Дизайн інтер`єру – проектування, опорядження, декорування та 

обстановка внутрішніх приміщень будівлі. 

Вироби інтер’єрного призначення – побутова техніка, обладнання, пристрої, 

меблі, посуд, архітектурні та декоративні елементи, які заповнюють 

внутрішній простір будь-якого приміщення. 

Поняття про стиль 

Уявлення людини про красу змінюється зі зміною епох. Кожна людина – це 

стиль. Усі ми – яскраві індивідуальності. Та потреби людей розрізняються 

лише в деталях, а в основі своїй вони дуже схожі. Саме ця схожість дозволяє 

говорити нам про стиль. Стиль є тоді, коли є естетична єдність об’єкту. 

Отже, історично сформована сукупність творчих принципів, характеру і 

особливостей вираження, найбільш істотних ознак матеріальної і духовної 

культури, що створюється суспільством, визначається як стиль певної епохи. 

Внутрішнє планування українського житла, традиції якого сягають 

давньоруського періоду, теж характеризувалося повсюдною типологічною 

єдністю. Так, українська піч завжди займала внутрішній кут хати з одного 

боку від вхідних дверей і була обернена своїм отвором до фасадної стіни 

(входової, передньої), у якій були вікна. По діагоналі від печі влаштовували 

парадний кут (покуть, червоний кут, святий кут, божій кут), де розміщували 

ікони, прикрашені тканими або вишитими рушниками (божниками), обтикані 

цілющим зіллям та квітами; перед ними вішали лампадку. На Лівобережжі 

для ікон виготовляли спеціальні полички (божнички), а в найбільш заможних 

селян були цілі домашні іконостаси. 

Під іконами уздовж бічної (причілкової) стіни ставили стіл. У карпатських 

горян і подекуди в подолян функції столу виконувала скриня. Біля столу 

попід тильною (задньою, запічною, напільною, примісткою) стіною 

розміщували довгу дерев'яну лаву, а з зовнішнього боку — маленький 

переносний ослінчик. Збоку від столу знаходилася скриня. Простір між 
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піччю та причілковою стіною заповнювався дерев'яним настилом на 

стовпчиках, піднятим на рівень лежанки печі (піл, приміст 

У наш час існує велика кількість різноманітних стилів дизайну інтер`єру і це 

не випадково. Кожна людина прагне створити таку обстановку, яка підходить 

саме їй. У цій обстановці людина почуватиме себе комфортно і затишно, в 

ній вона може розслабитися або, навпаки, зосередитися для продуктивної 

роботи. 

Розрізняють такі типи стилів дизайну інтер`єру: історичні, етнічні та 

сучасні. Сучасні підходи до дизайну інтер`єру вимагають комплексності. При 

цьому різні стилістичні елементи об'єднуються кольором, фактурою і 

загальним рішенням дизайну. Варто додати, що коли інтер'єр спроектований 

за принципом поєднання, у ньому гармонійно можуть ужитися не більше 2-3 

стилістичних типів. Стиль став сьогодні гнучкішим, мобільнішим, відкритим 

впливам з зовні. Безумовно, це завдяки єдиному «інформаційному полю», в 

якому нині існує цивілізація. 

Тенденції розвитку дизайну ХХІ століття 

Наразі існує багато сучасних стилів дизайну. Найбільш популярними серед 

них є авангард, біодизайн, стиль «фьюжн», футуродизайн, авторський 

дизайн, етнодизайн та інші. 

Авангард виник як художній і архітектурний стиль на початку ХХ ст. в колі 

передової, революційно налаштованої щодо мистецтва молоді. Тому саме 

Україна, Росія, Білорусь дали видатних теоретиків і практиків авангардизму. 

В авангарді дизайн інтер'єрустворюється на контрасті. Контраст присутній в 

усьому. Найбільш непоєднувані кольори і форми поєднуються в авангарді. 

Але при цьому авангард – це не хаос. Стиль будується на почутті ритму, 

кольору і форми. 

В інтер'єрі стилю авангард знаходять застосування практично будь-які 

матеріали. Однак перевага надається найсучаснішим і передовим для свого 

https://vseosvita.ua/?href=http%3A%2F%2Fwww.budnet.com.ua%2Fcommodityincategory.php%3FFirmCommodityCategoryRef%3D94
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часу: новим видам штукатурки, шпалер, лакофарбових матеріалів, 

ламінованим покриттям, будь-яким передовим матеріалам часу. 

В авангарді дизайнер використовує чисті кольори: білий, червоний, жовтий, 

зелений, чорний та інші. Усі стіни можуть бути пофарбовані в контрастні 

кольори, а може контрастною бути тільки одна з них. Меблі й предмети 

інтер'єру добираються контрастними за кольором до стін і до підлоги. 

Наприклад, уздовж білої стіни можуть стояти червоні меблі, або торшер 

чорного кольору. Контраст кольорів повинен створювати експресію і 

динаміку в інтер'єрі. 

Авангард – це сміливий експеримент не тільки в кольорі, але й у формі 

предметів дизайну інтер'єру. М`які меблі можуть бути як усіляких округлих 

форм, так і з чіткими геометричними прямими обрисами або зовсім 

безформні. Можливі, як варіант, величезні крісла-подушки. Форма меблів 

може бути незвичайної, химерної, цікавої форми, щоб виникало бажання її 

розглядати, дивуватися і захоплюватися. Але в меблях, як і в інших 

предметах дизайну, авангард не має дрібних деталей. 

Корпусні меблі в авангарді можуть бути зі скла, дерева, металу, пластика. В 

авангарді цілком можливі най незвичайні конструкції таких меблів. Це може 

бути занадто низьке ліжко без ніжок або ж підвішене до стелі. 

Який би зі стилів оформлення інтер’єру не обрали, важливою вимогою буде 

те, щоб у приміщенні було затишно, свіжо, легко дихалось, хотілося жити, 

працювати й відпочивати. Це означає, що без елементів біодизайну не 

обійтися. Якщо ви лише ставите на підвіконня горщик із кімнатною 

рослиною або акваріум – ви вже займаєтесь біодизайном. Якщо ж підійти до 

питання більш професійно, то необхідно відзначити, що основною 

відмінністю від інших стилів є використання тільки натуральних, 

екологічних, здатних до безвідходного розпаду матеріалів. 

Так, наприклад, шпалери повинні легко пропускати повітря, але протистояти 

проникненню вологи, не містити в своєму складі акрилового або вінілового 

покриття. Робочі поверхні кухонних столів, підвіконня можуть бути 

виготовлені з природного каменю, ним також можна облицювати підлогу. 

Але найбільша перевага для виготовлення предметів інтер’єру в біодизайні 

надається натуральній деревині, яку за необхідності можна обробити 

екологічно чистими фарбами. 

Біодизайн протистоїть естетиці мегаполісу, розслабляє, спонукає до 

творчості. Але треба не забувати, що домашні рослини, тварини, акваріумні 

рибки вимагають часу для догляду за ними. До того ж, інтер’єр у біостилі не 

дуже економічний 

https://vseosvita.ua/?href=http%3A%2F%2Fwww.budnet.com.ua%2Fcommodityincategory.php%3FFirmCommodityCategoryRef%3D68
https://vseosvita.ua/?href=http%3A%2F%2Fwww.budnet.com.ua%2Fcommodityincategory.php%3FFirmCommodityCategoryRef%3D68
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. 

Біодизайн можна використовувати і в квартирах, і в комерційних 

приміщеннях, спортивних центрах, салонах краси. У такому випадку все без 

слів буде промовляти: лише натуральне, ніяких підробок. А якщо вдатися до 

ефектного прийому – поєднання біостилю зі стилем «хай-тек», то можна 

створити контрастний, динамічний, індивідуальний стиль, який прекрасно 

підійде до будь-якого приміщення й не може не сподобатись. 

Стиль «фьюжн». Сьогодні змішування стилів стало одним із 

найпопулярніших принципів у сучасних дизайнерів інтер’єру. Стиль, у якому 

поєднується декілька традицій в одному дизайні інтер’єру, 

називається «фьюжн». 
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Популярність цього стилю в сучасному світі важко переоцінити. Починаючи 

з 90-х років минулого століття поняття «фьюжн» широко застосовується в 

музиці, кулінарії, одязі та, звичайно ж, дизайні інтер’єру. Цей стиль дозволяє 

розмістити в просторі все, що завгодно, й при цьому створити між 

різноманітними предметами та архітектурними елементами гармонічні 

зв’язки. Єдина умова, яку повинен виконати дизайнер інтер’єру, полягає в 

тому, що форми, колір і зміст матеріалів, меблів, декоративних елементів 

повинні на стадії завершення проекту утворити єдиний гармонійний простір. 

Це вимагає неабиякої дизайнерської майстерності, тонкого смаку та досвіду, 

оскільки треба зуміти поєднати те, що не поєднується й зламати 

загальноприйняті стереотипи. 

Фьюжн зобов’язує інтер’єр бути легким і життєрадісним, у ньому не 

передбачені чіткі горизонталі й вертикалі, поділ на зони та чітке 

функціональне призначення окремих приміщень. Інтер’єр кожної кімнати 

повинен підходити як для прийому гостей, так і для того, щоб побути 

наодинці з самим собою. Однозначно, для створення такого стилю в 

інтер’єрі, треба мати багато вільного простору, білих площин, великої 

кількості денного світла. Дизайнери вважають, що стилю «фьюжн» підходять 

м`які, навіть округлі форми, арки, великі вікна. У декорі сміливо можна 

використовувати японські ширми, африканські маски, яскраві індійські 

тканини й китайські паперові ліхтарики у поєднанні зі стриманим дизайном 

м`яких меблів. 

«Дизайном майбутнього» називають футуродизайн. Футуродизайн у 

сучасному світі відповідає поняттю «інновації», це – дизайн-мислення, який 

створює не стільки товар, скільки саме майбутнє. 

Під інноваціями футуристи розуміють не тільки новітні технології, але й 

зміни в житті суспільства, можливості самореалізації людини, піклування 

про здоров`я та безпеку. Об`єктами пильної уваги футуродизайнерів є одяг, 

житло, техніка майбутнього. Тому приклади застосування цього стилю ми 

можемо побачити в декораціях фільмів про наше майбутнє. Щоб зробити 

власний будинок унікальним, з досконалим інтер’єром, у сучасному стилі, 
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найпростіше замовити авторський дизайн-проект. До нього входять усі 

можливі послуги з проектування й створення індивідуального дизайну, 

образу приміщення. Дизайнер, як художник, створює образ приміщення з 

властивою тільки 

йому манерою роботи. Як і в художників, у кожного дизайнера інтер’єру є 

свій почерк своя манера трактовки й осмислення конкретної задачі 

Більшість людей намагаються зробити своє житло затишним і оригінальним. 

Для створення незвичайного інтер'єру найчастіше у ХХІ столітті 

використовується етнічний стиль. Це поняття в основному асоціюється з 

екзотикою. Але етнічний дизайн просто схожий на легку стилізацію 

особливостей традиційного дому того чи іншого народу. Причинами 

популярності етнодизайну є його неповторне різноманіття, природність. 
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Етнічний стиль завойовує все більшу популярність у різних сферах декору, 

притаманних цілому регіону, а іноді окремому населеному пункту. В дизайні 

інтер’єру 

цей стиль проявляється в використанні матеріалів, кольорів, елементів етно 

атрибутики, що надає всьому інтер'єру яскраво вираженого національного 

характеру, переносячи господаря житла і його гостей до вікових народних 

традицій. Так, у східних стилях часто використовується в декорі бамбук, у 

африканському – хутро диких звірів або його імітація, у скандинавському – 

простота форм меблів, переважно з натуральної деревини. 

Особливості українського національного дизайну 

Характерними рисами українського національного стилю є вишивка, 

кераміка, ікони, дерев'яні вироби, різноманітні обереги тощо. Килими, 

виготовлені вручну, рушники й серветки з ручною вишивкою, панно з дерева 

та кераміки, декоративні подушки, усілякі обереги, закриваючи стіни, 

створюють єдиний простір краси, тепла і затишку. Серед інших творів 

українських народних промислів, здатних прикрасити будь-який сучасний 

інтер'єр, варто назвати різьблені дерев'яні ложки, сопілки, народні іграшки, 

розписані глечики й тарілки, плетені кошики, українські національні ляльки - 

мотанки. 

Правдивим українським інтер'єром можна назвати той, що несе в собі 

етнічні, слов'янські мотиви сільських будинків – це, насамперед, природні 

обтічні форми, використання масивних дерев'яних меблів та великої 

кількості елементів декору. Експерти вважають, що при грамотній організації 

деталей у просторі, український стиль можливо відтворити навіть у міській 

квартирі, а не тільки в заміському будинку. 

Так, досить часто у сучасних будинках можна побачити «мішечок достатку», 

він висить у помешканні й наповнює сімейну чашу багатством і достатком. 

Символом цього є кукурудза, горох або квасоля, що є на оберезі. На такому 

мішечку обов’язково розміщують різнотрав'я, що означає довголіття, 

червоний перець – гарячу любов та насіння – сімейне щастя. 
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Дзвоник 

також є 

оберегом. 

Він 

втілює в 

собі 

жіночий 

початок і одночасно небесне склепіння. Як талісман, він здатний відвести і 

навіть знищити зло. Традиційно він символізує хід часу, а його звук – 

молитву, весілля й перемогу.  

У більшості регіонів роль оберегів достатку виконують декоративні віники з 

аплікаціями-символами. Подібні віники здавна прикрашалися стрічками, 

сухоцвітами, горішками, горохом, зернами різних злакових культур. Кожне 

доповнення мало древній символічний зміст, відповідно до якого воно 

приносило в будинок багатство, здоров'я, 

сімейне щастя тощо. А ще його часто давали в руки фігуркам-зображенням 

домового – щоб тримав будинок у чистоті, а всю нечисть вимітав надвір. 

Отже, людина існує у складних взаємостосунках із оточуючим її світом, у 

тому числі зі світом речей, механізмів, предметів внутрішнього середовища 

приміщень. Усе це повинно складати гармонійне ціле – саме цей висновок 

покладений в основу сучасного дизайну. 
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 Лекція 2. Етнічні стилі інтер’єру 

План 

 

1. Англійський стиль 

2. Скандинавський стиль 

3. Американський стиль 

4. Індійський стиль 

5. Африканський стиль 

6. Японський стиль 

7.Єгипетський стиль 

 

Традиційний англійський стиль інтер'єру - це суміш віянь абсолютно різних 

епох, але сьогодні він сприймається як класика. Англійський стиль ідеально 

підходить для створення елегантного, затишного та незалежного від капризів 

моди інтер'єру. 

Проте створювати англійський інтер'єр у невеликій квартирі навряд чи буде 

доречно, тому що він вимагає багато місця для просторих холів, кабінетів і 

бібліотек з камінами. 

Особливості, якими відрізняється англійський стиль інтер'єру: 

 

- в  англійському інтер'єрі майже завжди присутні каміни або печі  

різьбленим декором з вапняку, мармуру або дерева. 

- меблі з натурального дерева (червоне дерево, горіх або морений дуб) - 

візитка англійського стилю інтер'єру. 

- дзеркала й картини у важких позолочених рамах - обов'язковий атрибут 

англійського стилю. 

- солідні килими у всіх інтер'єрах кімнат в англійському стилі. 

- обов'язкові елементи в англійському стилі - торшери, дворіжкові настінні 

бра і кришталеві люстри. 

- скрізь позолота, кришталь і жовта мідь - на картинних рамах, світильниках, 

різноманітної обробки і навіть вимикачах. 

- на вікнах - драпірування з фалдами, ламбрекени і шнури з китицями, на 

підвіконні - подушечки. 

- тканини стриманих тонів з хитромудрим малюнком - оксамит, гобелен, 

дамаст, шкіра, синель - англійська інтер'єр без них нікуди. 

- паркет в кімнатах і кахельна плитка з візерунками або «шахматки» на 

підлогах холу і кухні - це з англійського стилю. 

Неодмінний атрибут англійської вітальні - м'яка шерстяна  ковдра з картатим 

візерунком і лавочка для ніг. Житло прикрашають важкі, але при цьому 

витончені поліровані меблі. 

 

В Англії троянди цвітуть не тільки в парках, а й на гардинах, меблевій 

оббивці. Поєднання тканин в інтер'єрі англійських віталень здається трохи 
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хаотичним, але при цьому строга клітка чудово виглядає поряд з 

романтичним квітковим візерунком. 

В основі англійського стилю інтер'єру - гармонійне поєднання темних 

дерев'яних меблів з теплими відтінками оздоблення стін і текстилю. 

Англійський стиль створює в атмосфері інтер'єру відчуття сталості, 

стабільності і ґрунтовності. Характерна деталь будинку в англійському стилі 

- наявність у холі широких сходів, прикрашених дерев'яними різьбленими 

поручнями, картинами та скульптурами. 

У холі картини розвішують або симетрично або в мозаїчному порядку, але в 

англійському інтер'єрі стіни не домінують над іншими предметами інтер'єру, 

гармонія цінується, перш за все. Якщо стіни яскраві - то меблі спокійні, і 

навпаки. 

 

Скандинавський стиль не можна назвати новим напрямком архітектури та 

дизайну, він має свою багаторічну історію. Беззаперечний вплив на 

скандинавський стиль надали географічне положення країн Скандинавії і 

неповторний колорит цих місць. Інтересом до національних традицій 

обумовлена і неповторність скандинавського стилю в архітектурі і дизайні. 

Дуже характерною рисою для інтер'єрів у скандинавському стилі можна 

вважати використання натуральних природних матеріалів, таких, як дерево і 

камінь. Натуральні матеріали використовуються при зовнішній і внутрішній 

обробці, підкреслюючи ту обставину, що скандинавський стиль був 

народжений нащадками вікінгів і суворих північних народів. 

Колірна гамма, характерна для скандинавського стилю в архітектурі та 

інтер'єрі, більш схильна до застосування світлих тонів і відтінків. 

Обов'язкова наявність теплих тонів, таких як молочний, жовтий 

підкреслюють у скандинавському стилі прагнення народів, що населяють ці 

місця, до тепла і сонячного світла. 

У декорі скандинавського стилю поряд з вишуканістю і м'якістю присутня 

якась дикість і первісність, ймовірно, успадкована від стародавніх вікінгів і 

мореплавців,які  колись населяли ці місця і відчутний історичний вплив на 

народження такого напрямку, як скандинавський стиль. Невисокі і неодмінно 

світлі меблі, обов'язково з природних матеріалів, так само вважаються 

однією з характерних особливостей скандинавського стилю. 

Найчастіше, для виготовлення меблів, і для того, що б підкреслити 

скандинавський стиль, використовують натуральне дерево світлих тонів, 

застосовуючи для контрастності яскраві тканинні чохли і приділяючи 

величезне значення сонячному світлу. 

Контрастні подушки і м'які килими часто стають доповненням до інтер'єрів у 

скандинавському стилі. А чохли яскравих кольорів надають контрастності 

всьому інтер'єру. Дуже характерним проявом скандинавського стилю можна 

назвати і достаток різної зелені в інтер'єрі. Квіти у вазах, горщиках і 

горщиках, обов'язково живі, скандинавський стиль повністю виключає 

імітацію зелених насаджень. 
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Сучасний скандинавський дизайн також характеризується спокійною 

монохромної кольоровою гамою, мінімалістичним, але вельми затишним 

інтер'єром. 

Широко застосовується дерево світлих відтінків натуральної екологічної 

обробки (клен, ясен, світлий дуб, береза, сосна). Нефарбоване дерево, лише 

злегка захищене шаром прозорого лаку, виглядає дуже природно. У текстилі 

й оббивці меблів також застосовуються натуральні тканини (льон, бавовна). 

 

Яскраве освітлення і багато джерел світла. Відкрите планування житлових 

приміщень. Кухні строгих, лаконічних форм зі світлих порід дерева. У кухні 

панує чистота і порядок. Кругом велика кількість простору, світла і повітря. 

Сучасний дизайн скандинавських авторів відрізняє лаконічність і 

оригінальність ідей в декоративних предметів інтер'єру, освітлення, меб 

 

Американський стиль включає в себе дві особливості: він виник як 

колоніальний стиль, змішавши в собі культури різних країн; американський 

стиль дав початок кантрі стилю, відобразивши всю повноту життя 

американських колоністів. Цей стиль бере початок у XVII столітті, коли 

європейці почали емігрувати до Північної Америки, привозячи на новий 

континент культурні традиції своїх країн. 

Основою американського стилю в інтер'єрі є англійський стиль, так як 

першими в Північну Америку емігрували англійці. Еклектичність 

американського стилю більше тяжіє до простоти і універсальності. Існує 

навіть жартівливий стиль, що походить від американського стилю в інтер'єрі, 

це джинсовий інтер'єр. Він поєднує в собі багато американських культурних 

традицій. Американці поважають свої традиції, тому прагнуть у всьому 

підкреслювати особливості свого менталітету, в тому числі і в оформленні 

інтер'єру. 

 

Основними характеристиками американського стилю в інтер'єрі є:  

 

- порівняно невелике число аксесуарів в інтер'єрі, практично повна 

відсутність декоративних орнаментів в обробці; 

- колірна гамма американського стилю багатогранна, раніше вважалося, чим 

яскравіше і різноманітніше кольори, тим багатший господар. Але найчастіше 

в інтер'єрі використовуються кольори, наближені до кольору ґрунту: від 

світло-бежевого до темно-коричневого та зеленого. В даний час можна 

зустріти інтер'єри, виконані в блакитному кольорі, який раніше вважався 

рідкісним і був ознакою багатства господарів; спальні і кухні в 

американському стилі переважно оформляти в рожевих кольорах; 

- пдлогу вистилають дошками і фарбують в світло-сірий або коричневий 

колір, але в даний час застосовується ламінат, що імітує натуральне дерево; 

для більшого комфорту підлогу прикрашається вовняним килимом світлих 

відтінків; 
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- в якості аксесуарів можна використовувати різні плетені кошики з квітами 

або фруктами, стіни прикрашаються круглими фарфоровими тарілками або 

фотографіями в дерев'яних рамках; також у якості аксесуару 

використовуються світильники з бронзовою обробкою; 

- стіни обклеюються шпалерами світлих відтінків з рослинним набивним 

малюнком; 

 

- меблі, в основному, з червоних порід дерев, з відсутністю оздоблення та 

декору, іноді для додання більшого комфорту меблі оббивають барвистою 

різнокольоровою тканиною; обов'язкова наявність шафи-купе, крісла-

гойдалки і різних скринь. 

 

Американський стиль в наші дні. 

 

Інтер'єр американця з мегаполіса дуже демократичний. Відмінною 

особливістю є відсутність дверей і стін між кімнатами. Головні приміщення в 

будинку, такі як вітальня, кухня та їдальня представляють собою один 

простір. Можливо, це говорити про гостинність жителів США. Переходи з 

однієї кімнати в іншу виділяються зниженням рівня підлоги та іншими 

оздоблювальними матеріалами. У вітальні зазвичай присутня камін і великий 

диван, який розташовується посередині приміщення. Для їдальні характерна 

дзеркальна стіна і величезна кількість домашніх рослин, що прикрашають 

інтер'єр зеленню. Кухня відрізняється високим технічним оснащенням. 

Здається, що в ній зібрані всі представники побутової техніки, створені за 

останнім розробкам. Спальні в американському стилі великі та просторі. 

Вони декоруються виключно інноваційними матеріалами 

Деякі європейські дизайнери звинувачують американців у несмаку. Жителі 

США сміливо поєднують предмети інтер'єру в класичному стилі з 

елементами модерну. Модний нині стиль Хай-тек співіснує з готикою або 

бароко. Однак якщо на слух таке поєднання здається вульгарним, то при 

вигляді подібного дизайну інтер'єру, багато критиків замовкають. 

Американський стиль вільний, але дуже привабливий. 

Треба відзначити, що дизайн інтер'єру США нескладно підпорядкувати 

новим віянням. Прагнення до наслідування і до пізнання нового щорічно 

додає американському стилю нові риси, які надають напрямку ще більше 

чарівності. 

 

 

Індійський стиль 

Коли монголи вторглися в XVI ст. до Індії, на них чекала зустріч з однією з 

найдавніших світових цивілізацій. Близько 3000 р. до н.е. місто 

Мохенджодаро в долині Інду мало регулярне планування; через сильну 

вологість більшість споруд було виконано з обпаленої цегли. Жаркий клімат 

вимагав пристрою внутрішніх двориків; їх оточували просторі покої ... 
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Приблизно в IV столітті до н.е. мова художніх форм піддалася глибоким 

змінам. Грецькі елементи змішалися з індійськими формотворними 

елементами, у результаті чого виник своєрідний новий світ форм. У цей 

період зазнали змін та форм меблі. Широко поширене низька примітивне 

ліжко-каркас на чотирьох ніжках з пропущеними через них опорами. 

Площина для лежання була плетеною. Такі ліжка виготовляли з дорогого 

матеріалу і пишно прикрашали. Характерний індійський виріб - табурет з 

виточеними і покритими лаком ніжками і плетеним сидінням. 

 

В Індії, багатої різними смолами, була високо розвинена техніка лакування і 

застосування її для декоративних цілей. Одним з методів було лакування 

кольоровими лаками швидкого висихання, в основному виточених елементів 

меблів. Інший метод - це багатошарове нанесення лаку з видряпуванням 

малюнку на його поверхні. Малогабаритні меблеві вироби і ящики 

виготовлялися з пап'є-маше лакованого досить складним способом. Для 

прикраси меблів застосовувалася інтарсія з чорного дерева, перламутру, 

слонової кістки (Бомбейська мозаїка), а також різьблення по слоновій кістці. 

Пізніше, коли в Індії відзначився вплив Європи, з'явилися нові запити, які 

пожвавили тисячолітню майстерність індусів. З'явився новий, змішаний 

стиль. У XIX столітті в Європі знайшлося багато любителів індійських 

меблів, які купляли частіше за все із-за її пишного екзотичного декору. Перш 

за все шукали меблі, прикрашені так званою бомбейської мозаїкою. Все це 

призвело до пожвавлення індійського меблевого мистецтва. Нові індійські 

меблі хоча і стали набувати європейських форм, але завдяки рясно індійсько-

арабській орнаментиці зберегли характерний індійський характер. 

Індійський стиль меблів, незважаючи на чужі нам риси, цікавий і вельми 

декоративний. Поряд з ретельною обробкою деталей для нас перш за все 

справляє враження разюча пристрасть азіатських народів до помпезності і 

складної орнаментики, що не завжди органічно пов'язаний з призначенням 

того чи іншого виробу. 

Сучасному індійському стилю характерні: бірюзові, малинові, жовтогарячі 

кольори, причому зовсім неповторні у своєму роді. Індійський шовк на дотик 

не такий гладкий і слизький, як китайський, трохи шорсткуватий. Меблі в 

індійських будинках низькі, випиляні в ручну з дуже міцного дерева. 

Характерна особливість - легка трансформація деталей будинку: стільчики і 

столи, ширми, ставні і двері часто "міняються ролями". Пишна ажурна різьба 

в індійському меблевому мистецтві - свідоцтво особливої пристрасті індусів 

до декору, прикрас, вони використовували для орнаментики будь-яку 

можливість. 

 

Африканський стиль 

Найбільш екзотичним з усіх існуючих стилів є африканський стиль. 

Прикраса інтер'єру в африканському стилі розбурхує уяву, створює відчуття 

дотику до таємниці, до чогось особливого. Максимально екзотичний і 



18 
 

гротескний, він відразу ламає шаблонні уявлення про те, яким повинен бути 

інтер'єр. 

Щоб додати своєму житлу африканський колорит, глобальне 

перевлаштування квартири робити зовсім не обов'язково. Цей стиль - саме 

втілення динаміки, експресії і б'є через край життєвою енергією. 

 

Цікавого візуального ефекту в такому інтер'єрі можна досягти за рахунок 

вміло підібраної гри контрастів. Наприклад, для обробки приміщення можна 

вибрати теплі, м'які, приглушені тони: піщаний, теракотовий, колір 

топленого молока, охри або деревної кори. 

На цьому тлі дуже ефектно виглядатимуть предмети декору, штори і 

драпірування насичених відтінків: багряна або лимонно-жовта тканина 

м'яких меблів, апельсинові світильники і строкаті килими з характерними 

орнаментами. Не забувайте, однак, що спека завжди перетинається з 

бажаною прохолодою, тому оазис в інтер'єрі (можливо невеликий водоспад 

або фонтан) завжди буде радувати око. У плані колірної гами африканський 

стиль накладає, мабуть, єдине обмеження: не слід використовувати явно 

синтетичні, флуоресцентні тони. 

Ефектності дизайну додають шкури тигрів і зебр. Найважливіші елементи 

інтер'єру по-африканськи - численні предмети декору та прикладного 

мистецтва. 

Для того щоб створити у себе в будинку атмосферу африканського сафарі, 

стануть в нагоді лампи, посуд, подушки, ковдри і навіть меблі з малюнком, 

що імітує хутро диких тварин, наприклад зебри. Маски на стінах приміщення 

додадуть особливий колорит. Правильно розмістивши їх на площині, ми 

отримаємо імпульсивний ритм характерний цьому регіону. 

Для "підтримки" афро-стилю гарні іспано-мавританські скрині з ліванського 

кедру або ебенового дерева, обтягнуті верблюжою або шкірою буйвола, 

інкрустовані підфарбованою хною кісткою, зі вставками з латуні і міді. Вони 

вдало розбавлять нуднуватий мінімалізм, внесуть оригінальний мотив. Тому 

ж послужать і підлогові марокканські світильники, обтягнуті шкірою, 

розписаної натуральними фарбами, наприклад екстрактом граната або 

розчином мімози 

 

Японський стиль 

Японський стиль відрізняється бездоганними колірними поєднаннями і 

лаконічними формами. Це мінімалістсько-декоративний стиль, в якому ніщо 

не перевантажує увагу, простір структурований спокійно і виразно. У 

територіально невеликій, перенаселеній країні особливо цінується простір, 

тому і внутрішній устрій приміщень зводить до мінімуму меблі і інші звичні 

атрибути будинку, з тим щоб компенсувати його дефіцит. 

У японців особливе ставлення до природи, тому японський стиль 

асоціюється з природними кольорами, переважно в світлій гаммі: відтінки 

бежевого, білий, кремовий, молочний. Стримані світлі тони характерні і для 
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японських меблів. Поверхня меблів і стін гладка, не фактурна. Тканини теж 

кремові і білі, переважно натуральні: бавовна і шовк. 

У Країні висхідного сонця місце для відпочинку розташовується в центрі 

кімнати. Типова деталь - японська розсувна стінка, і звичайно, бамбукові 

меблі. Ієрогліфи - майже неминучий атрибут оформлення житла "під 

Японію". Шанувальникам цього етностилю виробники пропонують 

декоративні комплекти постільної білизни, портьєри, покривала, прикрашені 

ієрогліфами і іншими стилізованими національними малюнками. 

Є і відповідний посуд для чайної церемонії, особливі блюда для традиційних 

рибних страв, скриньки, скульптури, прикрашені елементами, що 

повторюють лінії японських пагод. У такий інтер'єр чудово вписуються 

скромні невисокі меблі, диванчики і столи різної висоти. 

еодмінним мешканцем будинку в Японії є карликове дерево "бонсаї". Така 

сосна або квітуча слива висотою в півметра навіває господарям думки про 

безсмертя. Стіни приміщень звичайно нічим не прикрашаються, але хорошим 

доповненням до вже створеного інтер'єру послужать яскраві паперові віяла і 

гравюри в стилі періоду Мейдзі. 

У Європі вироби китайського мистецтва, т.зв. "Шинуазрі", увійшли в моду в 

XVIII столітті. Як у багатьох будинках, так і в оселях будинків були 

найрізноманітніші китайські вироби прикладного мистецтва, які були 

популярні завдяки своїм екзотичним формам. До того, як в Європі почали 

виготовляти порцеляну (Д. Беттгер, 1707), багаті люди колекціонували 

загадковий і дорогий китайський фарфор. 

Найбільш сильний вплив «китайський стиль» справив на англійське меблеве 

мистецтво середини XVIII століття, і зокрема на один з періодів діяльності 

відомого англійського мебляра Томаса Чиппендейла. В історії англійських 

меблів це була недовго тривала, примхлива мода. Характерним для цієї моди 

було повсюдне захоплення китайської ґратами, декоративними планками, так 

звана «Китайщина». Предмети китайського мистецтва, які користувалися 

попитом завдяки своїй екзотиці, цінувалися надмірно високо. Були серед них, 

звичайно, і справжні цінності, як, наприклад, багато лакові предмети, тонкий 

фарфор, ніжна орнаментика; проте не можна не відзначити істотні недоліки: 

шаблонність і роздрібненість ліній. Китай був феодальною країною зі 

стійкими традиціями й надзвичайно скутим художнім сприйняттям. При 

незмінних правах і звичаях протягом 2000 років, аж до політичного 

звільнення, Китай не випробував ніякого глибокого розвитку. 

Універсальним матеріалом, з якого китайці виготовляли тисячі речей, був 

бамбук. У руках спритного китайського ремісника він служив для 

виготовлення конструкцій, ґрат, перегородок у приміщеннях, різних 

плетених виробів, меблів та для безлічі інших цілей. 

 

Китайський стиль  у наші дні.  
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Для цілком прийнятної стилізації під китайський стиль досить наситити 

інтер'єр предметами, які асоціюються з Китаєм. Картини на шовку, ієрогліфи 

на стінах, китайські вази, китайські скульптури і китайські ліхтарики - все це 

цілком здатне створити антураж, що збігається з уявленнями середнього 

європейця про те, як повинен виглядати китайський інтер'єр. Але зрозуміло, 

такий інтер'єр буде далекий від справжнього китайського стилю. 

 

Специфіку істинного китайського стилю визначає особливий підхід до 

організації простору. В основі цього підходу лежить фен-шуй. У Європі фен-

шуй найчастіше називають мистецтвом, але як і багато інших явищ, що 

прийшли зі Сходу (наприклад, шахи), його важко з упевненістю віднести до 

якоїсь певної категорії. Точно так само фен-шуй можна назвати наукою або 

навіть релігією, але і це буде не зовсім вірно. 

 

Фен-шуй - це вчення взаємозв'язку усіх речей і явищ у просторі, а також про 

зв'язок людини з усім, що його оточує. У нашій країні поверхневий підхід до 

напрямку фен-шуй, нерідко стає предметом для жартів. Проте навіть якщо не 

вірити в те, що між речами, людьми і простором існує містичний 

взаємозв'язок, все одно не можна не визнати, що фен-шуй сприяє гармонійної 

організації простору. Естетична сторона фен-шуй має високу цінність 

незалежно від ставлення до містичної складової. Інтер'єр, організований у 

відповідності з принципами фен-шуй - це перш за все красиво. 

 

Один з найважливіших принципів фен-шуй можна охарактеризувати, як 

заперечення прямолінійності. Прямим і гострим кутам, різким переходах 

немає місця в китайському стилі. Звичайно, у традиційних для України 

малогабаритних прямокутних приміщеннях дотримати цей принцип не так-то 

просто, але вихід завжди можна знайти. Драпірування, високі вази або 

скульптури в кутах, вбудовані меблі, економно використовує кутовий 

простір - все це допоможе наблизити обриси кімнати до ідеалу в китайському 

розумінні. 

 

Зрозуміло, викласти - нехай навіть коротко - всі принципи фен-шуй в одній 

статті неможливо. Основний висновок, який можна зробити в широкому 

наближенні, полягає в тому, що китайський стиль - це явище широке і 

багатопланове. До нього можна віднести як мінімальну стилізацію 

використання характерних акцентів - таких, як китайські ліхтарики, 

дзвіночки, «музика вітру» і картини на шовку, так і повне перевлаштування 

інтер'єру відповідно до принципів фен-шуй. Вибір варіантів майже настільки 

ж величезний, як сам Китай. 

 

Єгипетський стиль 

Єгипет приховує багато таємниць, тому ніхто не знає, як насправді виглядали 

хороми єгипетських царів. До нас дійшли лише уривки описів і зображень в 
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збережених давньоєгипетських джерелах. Тому краще слухати сучасних 

дизайнерів, які можуть стилізувати інтер'єр під Стародавній Єгипет. 

Найкраще привнести в інтер'єр деякі елементи єгипетського стилю. 

Наприклад, вам сподобаються арки, колони або пілони. Пілони це невисокі 

стовпи, які в Давньому Єгипті встановлювали біля входу в палаци. Подібні 

елементи роблять із пластику або гипсокартону. Стіни і стелі можна 

прикрасити єгипетськими фресками. Це особливий вид живопису, 

характерний для Стародавнього Єгипту. Ще багаті єгиптяни розписували 

стіни піктографією. Щоб фарби не втрачали колишньої яскравості і не 

змивалися зі стін, стіни покривали розігрітим рідким склом. 

Підлога в стародавньому Єгипті була золотою або срібною, точніше їх 

покривали плитками з дорогоцінного металу. Ви можете прикрасити підлогу 

плиткою під золото або срібло. Так само слід приділити увагу і дверям. Двері 

в приміщення, в єгипетські зали, найчастіше робилися з кедру. Прикрашали 

їх золотом і слоновою кісткою. Ви можете віддати перевагу звичайним 

дверям з імітацією позолоти і слонової кістки. 

Штори і текстиль повинні бути як однотонними, світлих відтінків, так і 

прикрашеними строгим геометричним орнаментом. Особливо актуальні тут 

натуральні тканини, такі як бавовна, льон, тонка вовна. На приналежність 

інтер'єру до єгипетського стилю, так само, будуть вказувати предмети 

мистецтва та стильові акценти притаманні цій частині світу. Для цього 

досить розмістити в кімнаті один або кілька предметів, характерних для цієї 

епохи. 

Наприклад, в невеликих нішах можна розмістити картини або декоративні 

статуетки у вигляді голови сфінкса, змії-уреуса, жука-скарабея, яструба з 

розпростертими крилами, бюста Ніфертіті або невеликі піраміди. Елементи 

єгипетської начиння і фігурки священних тварин, а також картини з 

папірусів, карбовані тарілки - всі ті сувеніри, які ви вже, можливо, привезли з 

подорожі до Єгипту. А симетрично розставлені по кутах кімнати великі 

напольні керамічні вази внесуть останній штрих до створеного вами 

інтер'єру. 

Для того, щоб додати інтерєру свого будинку або квартири хоча б умовну 

схожість з покоями фараонів, зовсім не обов'язково споруджувати в центрі 

вітальні подобу піраміди Хеопса або ритуальної жаровні. Дизайнери радять 

спочатку визначитися, в якій мірі ви готові вписати єгипетський стиль в 

сучасний. 

У першому випадку приміщення реконструюється повністю, змінюються 

пропорції, простір, обсяги. Це дуже кропітка і трудомістка робота, адже 

доведеться продумувати до найдрібніших деталей світлове зонування, 

розстановку меблів і багато чого іншого. Після такої радикальної переробки 

будинок буде просто «дихати» стародавньою цивілізацією. 

Головне, щоб вони були витримані в єдиному стилі і грамотно 

позиціонувалися - вдало підібрані і розташовані візуальні акценти створять 
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єгипетський антураж, додадуть приміщенню вишуканості і загадковості 

Давнього Єгипту. 

 

 

Лекція 3.  Історичні стилі інтер  єру 

План 

1.Античний стиль 

2.Романський стиль 

3.Візантійський стиль 

4.Готичний стиль 

5.Стиль Ренесансу 

6.Стиль Бароко 

7.Стиль Рококо 

8.Класичний стиль 

 

Античність - під античністю розуміється архітектура стародавньої Греції та 

Риму. Давньогрецька архітектура, що виникла на островах Егейського моря, 

була настільки гармонійною і цілісною, що згодом сприймалася пізнішими 

стилями (Ренесанс, Класицизм, Неокласицизм) як першоджерелом, як певний 

еталон для наслідування. Стилю притаманний поділ утилітарності і функції 

краси. Внутрішні приміщення були прикрашені настінним живописом і 

облицюванням. Підлоги найчастіше були мозаїчними, пізніше - покривалися 

килимами. 

    Розписна кесонна стеля доповнювався рельєфними зображеннями, 

великими вазами з малюнками, тапаграмі (маленькими теракотовими 

статуетками). Для грецької орнаментики характерні як фігурні і рослинні, так 

і геометричні та архітектурні елементи. Характерний орнамент - спіральний, 

а також хвиляста лінія. В архітектурі використовувалися колони доричного, 

іонічного і коринфського ордерів, а також скульптурні портрети знаменитих 

людей, рельєфи та барельєфи на кам'яних плитах. 

Колірна гамма: кольору слонової кістки, відтінки золотого, дзвінкий 

жовтий, синій і зелений, відтінки червоного (теракотовий), чорний. 

   Для створення інтерєру квартири в античному стилі необхідно зробити 

перепланування квартири таким чином, щоб головне приміщення вийшло у 

вигляді прямокутного залу, по периметру якого розташовані інші кімнати. По 

краях холу розмістити гладкі колони з капітелями. 

    Стелю слід робити підвісною з гіпсокартону, бажано простої форми. По 

периметру стелі пустити рельєфний карниз з рослинним орнаментом чи 

складний багатофігурні барельєф. Для імітації античного простору можна 

використовувати елементи або імітацію частин будівель. 

 

Романський стиль (XI-XII ст.) розпочав відродження архітектурних 

традицій Стародавнього Риму і в результаті отримав свою назву від слова 

"Рома" (Рим, латинською мовою). Творці Романського стилю - скульптори, 



23 
 

архітектори, живописці - бажали одного: втілити в своїх творіннях красу. 

Епоха цього стилю народжує особливе відчуття дотику до вічно триваючої 

історії, почуття значимості християнського світу. 

   Головними типами архітектурних споруд в романську епоху були замки, 

монастирські ансамблі та храми. Їх відмітні особливості - масивні кам'яні 

склепіння, товсті і потужні стіни з нечисленними і вузькими вікнами, 

ступінчасто-поглиблені входи і, головне, башти - найважливіший елемент 

архітектурної композиції. Стіни храмів і замків прикрашалися фресками, 

також широко використовували вітражі. 

 

Меблі в період середньовіччя грали суто прикладну роль. Вони відрізнялися 

примітивністю конструкції, громіздкістю, кричущими фарбами. Найбільш 

універсальними і практичними меблями цього періоду були скрині. Їх могли 

використовувати як ліжко, лави і просто місця для зберігання речей. Форма 

скринь сходить до античного саркофага, поступово стаючи все більш 

різноманітною. У храмах починають з'являтися скрині з ніжками і 

дверцятами, які є своєрідними прабатьками сучасних шаф. 

Ретельно виготовлялися меблі для сидіння. Спинки стільців і самі стільці 

були досить високими, їх величина вказувала на знатність походження. 

М'якої оббивки не було, вони покривалися фарбою і часто обтягувалися 

полотном, потім наносився шар гіпсу і вся конструкція згодом розписувалася 

фарбами. Пізніше майстри починають прикрашати меблі різьбленими 

елементами, кованими залізними деталями, щоб надати їм більшу міцність і 

красу. 

       У цей період важливу роль інтерєру відіграють ліжка, що за  

конструкцією нагадують рами на різьблених ніжках, оточені решіткою. Як 

доповнення, над ліжками в усіх багатих будинках вішалися балдахіни, які 

виконували у той час функцію захисту від холоду. 

      У замках знатних феодалів підлоги застилали східними килимами. В 

інтер'єрах і архітектурних спорудах того часу проявляється тепло і гармонія, 

плавні форми арок і велично спокійний декор. У романському стилі вперше 

з'являється поняття гардин та штор. Це пов'язано з тим, що простір під час 

античності був без вікон, а будівлі в період ранньохристиянської епохи мали 

невеликі вікна з кольорового скла, тому дані інтер'єри не вимагали штор. 

Незважаючи на те, що романська архітектура носить великоваговий замковий 

характер і вікон там теж не так багато, у ній присутні напівкруглі і круглі 

вікна, які стали прикрашати поперечними завісами. Півколо було типовою 

формою вікна в романському стилі, тому гардинна жердина або карниз цієї 

епохи мали півкруглу форму. У той же час різьблена зигзагоподібна лінія 

прикрашала просту архітектуру внутрішніх приміщень. Карниз або жердину 

робили з темного дерева, як і меблі. Доповненням до поперечних штор в 

інтер'єрі романського стилю були килими і важкі драпіровки, які служили 

захистом від холоду. Штори в романському стилі чудово підійдуть для 

кабінету або невеликої вітальні з маленьким вікном. 
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Візантійський стиль 

Зародився у Візантії, зазнав сильного впливу романського стилю. Тяжіє до 

пишноти, багатства, достатку прикрас, руху мас, особливо широко 

використовує арки різноманітних форм і купольні склепіння. Візантійський 

купол спирається на чотири або вісім пілястрів. Якщо квадратний план - на 

чотири пілястри, якщо восьмикутний - на вісім. Пілястри з'єднуються між 

собою арками. Істотний елемент візантійських церков представляють колони, 

які, утворюючи галереї, є опорою для куполу. Колони переходять в капітелі, 

прикрашені акантовим листям і тваринами, на яких майже завжди спирається 

додаткова капітель, оздоблена рельєфом. На зовнішніх і внутрішніх стінах і 

на стелях багатющий і блискучий мозаїчний декор. Цей стиль досяг свого 

розквіту у Венеції в період з VI по XII століття, але також і наклав свій 

відбиток на подальші. 

Характерні риси стилю: Купола, зводи, аркади, читаються ясно в інтер'єрі з 

підкреслено виявленими поверхнями без зайвої пластики і декоративного 

перевантаження 

Характерні кольори: Білий, золотий, коричневий 

Характерні лінії: Дуга, пряма 

Характерні форми: Куля, циліндр, площина 

Характерні елементи інтер'єру: Стіни часто покривалися фресковим 

живописом або облицьовувалися різнобарвними плитами мармуру. Широко 

застосовувався мозаїчний живопис, що розташовувався звичайно на вигнутих 

поверхнях стін, у куполах і зводах. Різьблена скульптурна обробка стін 

сприймається як легкий рельєфний малюнок, що не руйнує площини стіни. 

Характерні конструкції: Купол, напівокруглі арки, діагональні екседри, 

підвалини, арки на колонах і т.д. 

Характерні вікна: Арки витягнуті вертикально 

Характерні двері: Різьблені масивні 

 

Готичний стиль 

Cтиль архітектури, що зародився у Франції, відрізняється своєю 

вишуканістю. У ньому важливі не стільки застосовувані кольори і матеріали, 

скільки їх поєднання і стильова єдність зі стилістикою будинку, гармонія 

стародавніх предметів із сучасними. Картини в красивих багетах, дзеркала в 

позолочених рамах, килими і гобелени, оброблені тканинами стіни, гарно 

задрапіровані гардинами. Вікна у французьких будинках, до речі, йдуть від 

підлоги і завжди мають маленькі балкончики. Готичний стиль (2 пол. XII-XV 

ст.) - стиль складного психологічного стану, який став втіленням всього 

періоду Середньовіччя в розумінні сучасної людини. Готика - в основному 

архітектурний стиль, але і в дизайні інтер'єру йому властиві дуже істотні 

відмінності від інших стилів, свій власний характерний "образ": величезні 

вікна, багатоколірні вітражі, світлові ефекти. Гігантські ажурні вежі, 

підкреслена вертикальність всіх конструктивних елементів. Динаміка і 

експресія форм пізньої, "полум'яної", готики. 
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   Фантастичні, що перевершують всі існуючі до цих пір конструкції готики 

долають громіздкість каменю. Внаслідок цього основними рисами можуть 

вважатися ірраціоналізм, дематеріалізація, прагнення вгору, містика, 

легкість, експресивність. Стіни перестають бути конструктивним елементом, 

стають більш легкими, облицьовуються деревом або прикрашаються 

розписом стін яскравих кольорів, килимами. 

    Характерними елементами готичного стилю стають стрункі колони, 

складні форми склепінь, ажурні орнаменти, вікна у формі троянди і 

стрілчасті склепіння, шибки у свинцевоиу обрамленні, з опуклого скла, але 

без фіранок. Картинами для прикраси кімнат користуються рідко. У той же 

час з'являється портретний живопис маслом і гравюри по дереву. Живопис і 

скульптура виразні і експресивні. "Готичні троянди", барвисті вітражі, 

розфарбована скульптура - все це говорить про особливу роль кольору в 

середньовіччі. Дощатий і м'який настил ранньоготичного інтер'єру пізніше 

застилали килимами. Стелі – це зазвичай дерев'яні балочної конструкції з 

відкритими оформленими кроквами; зустрічається також декоративний 

розпис на стелі. 

  Центр інтер'єру в готичному стилі - багато оформлений камін або кахельна 

піч.У формоутворенні важких і незграбних меблів домінує копіювання в 

дереві церковної архітектури. Типові меблеві вироби: високі двостулкові 

шафи з чотирма, шістьма або дев'ятьма фільонками, а також буфети на 

високих ніжках. 

   У декорі використовувалася плиточна мозаїка, майоліка; скрині обтягували 

шкірою, використовувалася багата металева (залізна і бронзова) фурнітура, 

мотиви сталактитів, виточені бруски. Фігурна ліпнина часом розписувалася і 

покривалася позолотою. Також використовували в орнаменті герби. 

  Основні матеріали: камінь, мармур, дерево (дуб, горіх, ялина, сосна, 

модрина, кедр європейський, ялівець). Колірна гамма: червоні, сині, жовті, 

коричневі відтінки + золоті та срібні нитки, а також пурпурні, рубінові, 

синяво-чорні, гвоздично-рожеві, зелені відтінки. 

 

Стиль Ренесансу 

Новий стиль, названий сучасниками стилем Відродження, привніс в 

мистецтво і культуру середньовічної Європи новий дух свободи і віри в 

безмежні можливості людини. Вперше за півтори тисячі років людина знову 

стала творцем краси і вільним мандрівником, охочим побачити і відчути його 

навколишній світ, він знову готовий до відкриттів і сміливих рішень. 

  Нова естетика відбилася і на дизайні інтер'єру: тепер йому характерні великі 

приміщення з округленими арками, обробка різьбленим деревом, 

самоцінність і відносна незалежність кожної окремої деталі, з яких 

набирається ціле. 

  На відміну від готики, ренесанс не успадкував її популярність у наших 

сучасників. Можливо, естетика ренесансу занадто гармонійна і лаконічна для 

сьогоднішньої архітектури. Ренесансні принципи побудови простору і 
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декоративні прийоми універсальні, і цілком могли б застосовуватися в будь-

якому столітті для вирішення різноманітних художніх завдань. Наприклад, в 

епоху Відродження стало модним прикрашати внутрішні приміщення 

фрескою. 

  Такий декор з використанням просторового живопису допомагав зорово 

розширити простір кімнати, зробити його динамічним і легким. На тлі 

декоративної пишноти ренесансу обстановка інтер'єрів доволі скупа - в 

одному приміщенні рідко знаходилося більше трьох предметів меблів. Зате 

великі вікна з широкими укосами, що нагадують раму картини, здатні 

суттєво змінити характер інтер'єру, залити його сонячним світлом і 

прикрасити весняним пейзажем. 

  В інтер'єрі ренесансні риси вгадуються за особливою ясністю і чистотою 

композиційних рішень, властивих цьому стилю. Світлий, наповнений 

повітрям простір, як правило, симетричний. Глибока перспектива, 

пропорційність, гармонійність форм - обов'язкові вимоги естетики ренесансу. 

Характер внутрішнього простору багато в чому визначається склепінчастими 

стелями, плавні лінії яких повторюються в численних напівкруглих нішах. 

  Побудова симетричної композиції відштовхується від одного центрального 

елементу, виступаючого як вісь цієї симетрії. Наприклад, таким елементом 

може стати камін, формально і психологічно що знаходиться в центрі уваги. 

Доповнити картину можуть профільовані карнизи та ліпні фрагменти, які в 

даному випадку виглядають важкувато. Незважаючи на те, що урочистість у 

певній мірі була властива ренесансу, ця занадто помпезна обробка може бути 

віднесена, швидше, до його пізнього періоду, в якому вже зародилися 

барочні тенденції. 

  Головна архітектурна ідея Ренесансу - правило золотого січення, що можна 

знайти в струнких формах карнизів і колон, фронтонів і пілястрів. 

Невід'ємними рисами стилю є канделябри та всюдисущі купідони. Часто 

використовуються плетінки і фестони, арабески і картуші, грифони і голови 

левів. Для виготовлення аксесуарів в стилі Ренесанс застосовуються 

екзотичні породи дерева, горіх і світлий дуб, популярний піщаник і дорога 

слонова кістка, мармур і натуральний камінь. Кольори дуже різні - від 

темних і яскравих до світлих пастельних тонів, включаючи білі. 

 

Стиль Бароко 

Цей стиль дуже важко переплутати з яким-небудь ще. Він, подібно Готиці, 

став втіленням своєї епохи. Бароко вперше в історії мистецтва з'єднав два 

поняття - стилю і способу життя. Чуттєво-тілесна радість буття, трагічні 

конфлікти складають основу прекрасного і джерело натхнення стилю. У 

дизайні інтер'єру Бароко прагне до величі, пишноти, просторового розмаху. 

   Стиль Бароко має значний вік. Початок цього стилю відноситься до 

шістнадцятого століття. Європейські майстри в цей час стали освоювати 

новий стиль убрання апартаментів. У цей час в європейську мову потрапило 

слово з жаргону португальських ювелірів: «Бароко», що означало перлину 
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неправильної форми. Після заснування цього стилю майстри по створенню 

інтер'єрів час від часу повертаються до гнутих меблевих ніжок, позолоченої 

ліпнині і щільних тканин з бахромою. Вічна молодість цього стилю 

пояснюється просто: в усі часи попитом користувалися елементи, що 

підкреслюють достаток і розкіш. Бароко - палацовий стиль, але кому не 

хотілося хоч раз відчути себе володарем палацу, нехай і маленького? 

   Одна з характерних рис бароко - просторові ілюзії, які супроводжують 

інтер'єри цього стилю. Компоненти, традиційні для барочних інтер'єрів - 

дзеркала, стелі, стіни, екрани - розписані зображеннями, засновані на 

картинах життя небожителів. На стінах висять гобелени, що містять 

зображення пейзажів, такі гобелени можна побачити і в сучасних багатих 

будинках. Урочистий пафос інтер'єру посилюється за допомогою великої 

кількості важких тканин, килимів, багатих виблискуючих люстр, позолоченої 

ліпнини, в якій переважає тематика зображень листя і плодів, картуші та 

маскаронами. Криволінійні, округлі контури надають декору динаміки і 

мальовничості. 

    Розкіш і пишність барокового стилю інтер'єру посилюють відповідним 

чином оформлені меблі, які, починаючи з сімнадцятого століття, стають все 

більш і більш різноманітними. Елементи декору цього стилю значні за 

обсягом, в них часто застосовується різьблення, металеві накладки з бронзи 

та благородних металів, а також мозаїка з різних порід дерева (інтарсія). 

    Епоха бароко залишила нащадкам такий предмет, як шезлонг (chaislonge - 

«довгий стілець», на якому можна сидіти і лежати, а також так звані канапе-

кушетки на шести або восьми ніжках. 

    Особливо багато модифікацій придумано для такого елементу інтер'єру, як 

ліжко. Варіанти ліжок з різного виду балдахінами часто прикрашали 

султанами з пір'я страуса. Ложе спиралося на скульптури у вигляді жіночих 

торсів, в ногах ложі спиралося на подобу античних ваз. На зміну що панував 

в епоху Відродження скринь  в епоху Бароко прийшли комоди, книжкові 

шафи і бюро. 

    За допомогою парчі оформляли стіни, вікна та двері, меблі. Будуари 

прикрашалися шторами - щільними полотнами зі складним тканим 

малюнком. Не тільки в сімнадцятому столітті, але і в пізні періоди 

найпрестижнішим був оксамит - ця тканина вважається найбільш 

характерною для стилю бароко. Атласна тканина з дрібним малюнком 

рослинної тематики також отримала досить широке розповсюдження в 

оздобленні барочних інтер'єрів. 

   Освітлення за допомогою свічок надавало інтер'єрам сімнадцятого століття 

неповторне романтичне звучання, воно передавалося на картинах художників 

того часу. Саме під свічки були придумані різноманітні прилади освітлення, 

які від чисто утилітарного призначення стали самостійними елементами 

декору. Це - канделябри і жирандолями, шандалі і свічники. Якщо свічники й 

шандалі можна було відносно вільно переміщати з однієї кімнати в іншу, то 

канделябри і жирандолями закріплювалися на підлозі або стінах. 
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  Назва «люстра» в перекладі з французької означає «блиск», - цей тип 

світильника був введений у вживання в другій половині сімнадцятого 

століття і з тих пір став (і залишається, мабуть, і в наш час) найефектнішим з 

усіх джерел світла. Кришталева люстра - обов'язкова деталь будь-якого 

інтер'єру «палацового» типу. 

Стиль Рококо 

XVIII століття - це нове відкриття античної культури, що відбулося завдяки 

археологічним розкопкам у римських містах Геркуланумі і Помпеях, які 

чудово збереглися під шаром попелу, міст з вулицями і будинками, з 

прекрасними зразками римського живопису, що в свою чергу надихали 

художників та архітекторів. 

 

У 20-х роках XVIII століття у Франції з'являється рококо - перший 

безордерний стиль, грайливий і витончений, що вважається несерйозним і 

легковажним, який став, тим не менше дуже популярним і в інших країнах і 

зробив величезний вплив на розвиток усіх видів мистецтва, особливо 

декоративного. Термін «рококо» стався від французького «rocaille», що 

позначає орнаментальний мотив вишуканої форми, що нагадує морську 

мушлю. Рококо часто вважають пізньої стадією бароко. Але як по 

використовуваних зовнішніх формах, так і за своїм внутрішнім настроєм цей 

стиль дуже відрізняється від галасливого і грандіозного бароко. Зовні - це 

легкість і витонченість, що межують з грайливістю, любов'ю до екзотики, 

неповторна, вишукана декоративність. Його часто «дорікають» в бездумності 

і легковажності, але за цими зовнішніми проявами ховаються висока 

витонченість, блискучий художній смак і досконалість форми. 

  Саме в епоху рококо вперше виникає уявлення про інтер'єр, як цілісного 

ансамблю: стильової єдності будинку, декору стін і стель, меблів і т.д. І 

ніколи раніше інтер'єр так точно не відповідав характеру життєвого устрою. 

Всі предмети інтер'єру виготовлені з великою увагою до комфорту життя. 

   Кімнати не розташовувалися анфіладою (як у XVII ст.), а утворювали 

асиметричні композиції. У центрі зазвичай розташовувався парадний зал 

(салон). Кути кімнат закруглюються, всі стіни прикрашаються різьбленими 

панелями, позолоченими орнаментами і дзеркалами, які немов розширюють 

простір, додаючи йому невизначеність. Кімнати стають трохи менші і нижчі, 

створюючи атмосферу інтимності, характерну для будуарів. В інтер'єрах 

з'являються пересувні ширми, що візуально змінюють простір; гобелени із 

зображеннями квітів, пагод, людей в китайському одязі; знаменитий 

китайський фарфор, вишукані орхідеї, тонкі дерева, акваріумні рибки, а 

також витончені лаковані меблі китайських майстрів, ніби створені для 

рококо. 

    У світських будинках меблі стали розставлятися певними групами 

(зазвичай - стіл, диван і кілька стільців), створюючи такі собі «осередки» для 

зборів спільноти. Для форм меблів рококо характерна повна відмова від 

автономності окремих елементів конструкцій (архітектонічності), симетрії і 
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прямих ліній. Головним стає прагнення розчинити деталі в загальному об'ємі 

предметів. Недарма меблі рококо здаються ніби то відлитими з однієї 

пластичної маси. 

    У колориті переважають ніжні пастельні тони. Найбільш популярні колірні 

поєднання - біле з блакитним, зеленим або рожевим і неодмінне золото. 

 

 Класичний стиль 

Зазвичай розрізняють класицизм XVII ст. і XVIII - поч. XIX ст. (Останній 

часто іменується неокласицизмом). Прості і чіткі форми античного мистецтва 

приймаються за зразок для наслідування. Відбувається відмова від надмірної 

розкоші бароко і рококо. Широко поширилася мода на маленькі кімнати. 

Народився «style Gabriel»: прості фільонки, двері, класично стримані 

карнизи, каміни ясних обрисів з красивого мармуру, увінчані великими 

простими дзеркалами, білі стелі, стіни, пофарбовані в білий, сірий або блідо-

зелений кольори. Це і стало класичним французьким зразком елегантного 

будинку. 

Традиційний, класичний погляд на інтер'єр ніколи не виходив з моди. 

Строгість і ясність форм, вишуканість і розкіш панують в класичному стилі. 

Характерна особливість - античні елементи в дизайні - колони, вази, 

скульптури. У всьому присутня стриманість, розміреність. Класицизму 

властиві ясні геометричні форми, трохи декору, кольори спокійні і стримані, 

дорогі, якісні матеріали (натуральне дерево, камінь, шовк та ін.) Найчастіше 

зустрічаються прикраси скульптурами і ліпниною. 

Форми предметів спрощуються, лінії випрямляються. Відбувається 

випрямлення ніжок, поверхні стають простіші. Спостерігається широке 

використання античної спадщини (форми, мотиви) і одночасно відбувається 

вдосконалення барочного і ренесансного стилів. Стає обов'язковою симетрія. 

Починають застосовувати технологію маркетрі, скорочується використання 

золота і бронзи. Стільці та крісла оббиваються тканинами з квітковим 

орнаментом. Популярна забарвлення: червоне дерево плюс легка бронзова 

обробка. Обриси спинок стають більш строгі, в їх декор вводяться античні 

мотиви грецькі та римські - мечі, шоломи, щити, а також єгипетські: 

зображення сфінксів в декорі меблів; ніжки стільців і столів звужуються 

донизу. 

Популярний білий колір. Нерідко вживаються кольорові лаки (білий, зелений 

тощо) в поєднанні з легкою позолотою окремих деталей. 

Для Людовіка XIV - «короля-сонця», який вважав, що «держава - це я», 

безумовно, класицизм здавався єдиним стилем, здатним висловити ідеї 

мудрості і могутності монарха, розумності державного устрою, спокою і 

стабільності в суспільстві. Внутрішня боротьба, схвильованість, зіткнення, 

такі явні в мистецтві бароко, ніяк не відповідали ідеалам ясності і логіки 

французького абсолютизму. 

 

 



30 
 

 

Лекція 4. Сучасні стилі інтер' єру 

План 

1.Модерн 

2. Арт-деко 

3. Кітч 

4. Хай-тек 

5. Ф'южн 

Модерн 

XIX століття - століття технічної революції та індустріалізації будівництва, 

вік заліза і скла, вік створення фантастичних споруд, що демонструють 

небувалі можливості нових матеріалів і техніки (Ейфелева вежа в Парижі чи 

Кришталевий Палац в Лондоні), вік перших міжнародних промислових 

виставок. Новий плин у мистецтві, дуже швидко завоював практично весь 

світ, це почалося в 80-ті роки ХIX століття одночасно в Англії, Німеччині, 

Росії, Австрії, Італії, Франції, Бельгії, Іспанії, Фінляндії, Чехії, США. У 

різних країнах рух отримав різні назви: в Росії - «стиль модерн», в Німеччині, 

Швеції, Фінляндії - «югендстіль», в Австрії - «сецессіон», у Франції, Бельгії, 

Голландії, Англії, США - «ар нуво», в Італії - «Ліберті». Модерн стояв на зорі 

нової ери ХХ століття, і тому, просто зобов'язаний був стати неповторним і 

прекрасним. Творці цього стилю, незалежно від видів мистецтва, вносили в 

нього всі кращі досягнення минулого і найвишуканіші ідеї свого часу. У 

дизайні інтер'єрів увага приділялася стилізованому рослинному візерунку, 

гнучким плавним формам. Перед стилем модерн ставилося завдання 

створення синтезу мистецтв, тому була необхідна загальна формальна мова, 

що візуально об'єднувала б цілі твори та їх частини. Яскравим прикладом 

синтезу може служити будь-який особняк, в якому починаючи від решітки 

огорожі до віконних плетінь, дверних ручок, поручнів, меблів, посуду, 

тканин, світильників, сходів і інших складових елементів цілого, вирішено в 

одному ключі. 

Основною виразною формою і мотивом стилю модерн стала лінія, але не 

пряма, а гнучка, жива, вибаглива, витончена, одухотворена. Мова мистецтва 

модерну - це абстрактні форми, але живі, органічні, дихаючі і зростаючі. На 

рубежі століть закладаються основи нового виду мистецтва - дизайну і твори 

майстрів стилю модерн дали потужний імпульс для його подальшого 

розвитку в ХХ столітті. До цих пір форми стилю модерн, навіть 

розтиражовані сучасними майстрами, незмінно привертають увагу, так як для 

людського ока, втомленому від жорстких прямих ліній, кутів і похмурого 

вигляду сучасного оточення, хочеться відпочити дивлячись на живі, 

витончені, красиві форми в стилі модерн. 

У модерн всі плавне і перетікає - це стосується як меблів, так і планування. 

Тому для створення стилю використовуються ковані, плетені меблі, а також 

дерев'яні предмети химерної форми. Велику увагу приділяє модерн декору - 
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вітається всілякі орнаменти тваринного і рослинного походження, а також 

ліпнина та розпис. 

Модерн увібрав в себе самі радикальні віяння того періоду і був 

проголошений стилем, який повністю змінить основи дизайну. Якщо раніше 

від меблів потребувалося або бути прикрасою інтер'єру, або комфортність, то 

меблі в стилі модерн успішно поєднувала в собі всі ці якості і виступали 

гармонійним елементом єдиного рішення інтер'єру. Гармонія - ось відмінна 

риса обстановки в стилі модерн. Стільці та крісла зручні, їх спинки 

декоровані рослинним орнаментом, який використовувався і в малюнку 

стельової ліпнини, і тканинних шпалер (завитки, рідкісні великі бутони або 

гілочки квітучої сакури). У виготовленні меблів застосовувалися улюблені 

сорти дерева: червоне дерево, чорне (ебен) і вишня. У декоруванні 

використовувалася різьблення, інкрустація деревом, вставки з кришталю (у 

зразках, розрахованих на масового споживача - зі скла). Меблярі знову стали 

активно працювати в області лакування та інших способів підкреслити красу 

текстури дерева. 

Самі меблі поступово втрачали масивність. Шафи набували витягнутого 

силуету, кабінети обставлялися мобільними меблевими зразками. Письмові 

столи все більше наближалися до сучасних ергономічних моделей, їх 

облаштовували зручними висувними ящиками. Люстри і світильники 

проектувалися з явним обігравання рослинних мотивів - плафони часто 

нагадували за формою бутон (символ нового життя) або квітку. Стелю часто 

підвішувалися на кованому каркасі. У цьому випадку він декорувався 

кованими листям. 

М'які меблі - дивани, крісла - оббивалися міцними красивими тканинами 

сіро-зеленого, бузкового, блідо-жовтого, сріблястого кольорів. Підлокітники 

і спинка прикрашалися різьбленням, покривалися вручну декількома шарами 

лаку. 

Меблі для кухні відрізнялася респектабельністю силуету і стриманим 

декором. Кухонні столи та стільці були зручні, вони привертали увагу 

глибоким кольором дерева, розумно спроектованою конструкцією, а столи 

часто були розсувними. Буфети також не були перевантажені декором. Всі 

елементи меблів для кухні виконувалися в єдиному колірному і 

оздоблювальному рішенні, відповідаючи прагненню модерну до гармонії. 

Спальні в стилі модерн респектабельні, меблі в них дотримувалися в єдиному 

декоративному рішенні. Спинки і підніжки часто прикрашалися елегантним 

плетінням дерев'яних лакованих прутів або гнучкими асиметричними 

завитками. Кольори Модерну плавні і м'які - рожеві, бузкові, м'ятні, 

коричневі. Загалом, будь-які пастельні і ніжні відтінки. 

І хоча в наші дні буквальне новаторство модерну вже під питанням наявності 

виникнення та формування в наступного періоду іншої стилістики, меблі 

цього напряму, як і раніше користуються популярністю та симпатією. 

Провідні італійські меблеві фабрики (в тому числі Annibale Colombo, 

Galimberti Nino, Flamina Martini) поклали в основу створення навіть 
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найсучаснішої своєї продукції розробленої ще в кінці дев'ятнадцятого 

століття принципи «нового мистецтва». 

 

Арт-деко - стилістична течія в мистецтві, архітектурі і дизайні країн Західної 

Європи та Америки другої чверті XX століття, яке отримало назву від 

міжнародної Виставки декоративного мистецтва в Парижі в 1925 році. Цей 

стиль, що поєднує в собі класичність, симетричність і прямолінійність, виник 

під впливом різних джерел, крім Ар-нуво і Кубізму - стародавнім мистецтвом 

Сходу, Єгипту, Африки, американських континентів, і досяг розквіту в 1925 - 

1935 рр. 

Арт-деко (Art-Deco) являється продовженням традиції модерну і його 

подальшого розвитку. Художники і дизайнери того часу прагнули створити 

стиль, де їм вдалося б гармонійно поєднати вільне планування і пластику 

модерну з парадним блиском класичних стилів і цікавими самобутніми 

речами з індійською і східних культур. Розумна, з художнім смаком 

еклектика лягла в основу стилю Арт-деко. Цей стиль - демонстрація доброго 

смаку. Він зародився у Франції, звідси його легкість і витонченість. 

Новий напрямок - Арт-деко - не булв безпосередньо пов'язаний з 

конкретними історичними традиціями, хоча містив в собі ідеї різних стилів 

від еклектики і модерну до класицизму та експресіонізму. Дизайнери мали 

свободу вибору для своїх пошуків у вирішенні інтер'єрів. 

Якщо сучасний рух в Європі тяжів у 1920-х роках до масового та 

стандартного, то стиль Арт-деко, навпаки, прагнув до задоволення 

індивідуальних смаків замовників і відрізнявся різноманітністю. Вільно 

оперуючи історичними знаками і символами, Арт-деко звертається до нових 

будівельних матеріалів, кольору, світлових ефектів і цим відрізняється від 

історичних попередників. 

Якщо Арт-деко звертається до класицизму, то трансформує ордер, 

представляючи його спрощено й позбавляючи його нормативних атрибутів 

(капітелей, бази), перетворюючи об'ємні колони в плоскі пілястри, лопатки 

або графічно малюючи їх на площині стіни. Коли Арт-деко звертається до 

Ар-нуво, запозичуючи криволінійні форми і лінії, вони стають менш 

мальовничими, орнамент більш жорстким, позбавленим зображальності. 

Арт-деко вступає у творчу взаємодію з Модернізмом, що відзначається 

чіткістю, геометричністю прямокутних обрисів, площинністю фасадів, 

використанням трубчастих поручнів огорож. Модернізованість Арт-деко 

часто проявлялася в плавності форм. Іноді форми стають близькі до 

машинного дизайну. Часто в інтер'єрах і на фасадах з'являються рельєфні 

фризи з сюжетним скульптурним зображенням узагальнено-

геометризованого характеру. 

Виробники меблів у стилі Арт-деко використовують для виготовлення і 

декору предметів облаштування інтер’єру алюміній, нержавіючу сталь, 

слонову кістку, ебенове дерево, дороге скло, інкрустації по дереву, шкіру 
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екзотичних тварин - зебри, крокодила, ящірок. Твори майстрів Кубізму, 

Постімпресіонізму - необхідні деталі в інтер'єрі даного стилю. 

За багатством матеріалів з ним навряд чи може змагатися який-небудь інший 

стиль: цінні породи дерева, кленовий масив, ясен, рожеве дерево рідкісних 

сортів, бронза, кристали, натуральний камінь, - все це можна зустріти в 

одному інтер'єрі, причому всі вироби, як правило, не промислового 

виробництва, а зроблені за індивідуальним замовленням. В Арт-деко можна 

виділити декілька напрямів: елегантно-класичний, експресивно-екзотичний, а 

так само різні модерністські. 

 

Стіни являють собою ненав'язливий фон для вишуканих меблів та скульптур, 

тому шпалери з малюнком практично не використовуються. Найчастіше в 

інтер'єрах присутні пофарбовані однотонною фарбою стіни з яскравим 

трафаретним бордюром з геометричних фігур - кіл, трикутників, 

прямокутників, зигзагів. 

Один з найпопулярніших узорів 30-х років - так зване єгипетське півколо, що 

символізує сонце, що сходить. Колір в Арт-деко в основному м'який, 

пастельний для стін і темний, майже чорний для меблів. Яскраві соковиті 

кольори - помаранчевий, зелений, червоний здебільшого присутній в 

орнаментах. 

Дизайн Арт-деко торкався не тільки архітектури, меблів і деталей інтер'єру, 

світильників, образотворчого мистецтва, але накладав відбиток і на спосіб 

життя. Винахідливість Арт-деко зробила його популярним і в наш час, так 

само як еклектичність, так різноманітність форм і прийомів дозволяють 

успішно реалізувати цей стиль в умовах сучасних інтер'єрів. Майстерність 

досвідченого дизайнера допоможе підкреслити окремі стильні (часом 

колекційні) речі в еклектичному інтер'єрі. Традиційне для Ар-деко екзотичне 

пальмове дерево, химерна гра кольорів: кольори слонячої кістки, насичені 

коричневі тони, всі відтінки золотого. 

 

Визначення "Кітч-інтер єр" з'явилося відносно недавно і визначає 

новомодну категорію інтерєрів. Основною ідеєю Кітчу є насмішка над 

історією і художніми традиціями, смаками і стилями. Це свого роду нігілізм в 

архітектурі, який заперечує всі її попередні досягнення. Коли відвертий 

несмак стає принципом вибору, а в очі б'є дисгармонійне поєднування 

кольорів і предметів інтер'єру - його основна відмінна риса. Наприклад, 

позолочена ліпнина по карнизу, на яскраво-синій стелі - великі блискучі 

зірки, біля стін симетрично стоять діжки з пальмами, а підлога викладена 

керамічною плиткою зі східними мотивами. 

Речі в стилі Кітч входять в моду, коли старі зразки хорошого тону 

приїдаються і викликають нудьгу, а нова естетика ще не сформувалася. 

Історично це зазвичай збігається з якимись кризами: соціальними чи 

економічними, коли обстановка стає нестабільною, а суспільство чекає змін. 

І тому мода на речі в такому стилі досить короткочасна. 
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Але завжди існує певна кількість людей, у характері яких присутній 

особливий світогляд від природи, їм подобається дивувати навколишніх, 

спростовувати авторитети. Такі люди в будь-яку епоху, оригінально 

одягаються і настільки ж оригінально обставляють своє житло. Так що Кітч, 

як стиль, присутній постійно і у всьому. Він народжується за надмірного 

багатства або пересиченості, любові до епатажу або, навпаки, кидає виклик 

бідності. 

В даний час Кітч у всьому світі багатоликий і звернений до різних категорій 

споживача. Кітч входить до числа засобів широкого впливу на громадську 

свідомість. Він розрахований на споживача, який не знає мистецтва. Є кітч, 

розрахований на городян другого покоління, яке вже засвоїло атрибути 

міських інтер'єрів, і має поверхневе зіткнення з культурою. Їх смаки 

орієнтовані зазвичай на еклектичні інтер'єри. 

Є Кітч, який оперує елементами авангардного мистецтва, він позначається в 

зовнішніх атрибутах і призначений тим, хто прагне увійти до складу еліти. 

Зазвичай у цьому випадку в інтер'єрах використовується імітація 

новаторства. 

Іноді інтерєри в стилі кітч проникають і в саму еліту, що розчарувалася в 

технізованому оточенні. Кітч стає модним явищем, стираючи поняття 

хорошого і поганого смаку. У стилі кітч переважає беззмістовна 

видовищність. Набір засобів може бути різноманітний, але він звернений до 

некваліфікованої і пасивного сприйняття. 

У той же час стиль Кітч, в силу масовості, "народності", може служити 

джерелом нових ідей для дизайнерів інтер'єрів, а також звичайних людей, які 

володіють достатнім смаком для того, щоб не перевантажити обстановку 

свого будинку зайвими прикрасами і надлишковими елементами декору. 

Для інтер'єрів у стилі кітч характерні сентиментальність, патетика, 

крикливість кольору, надлишок декору, навмисний еклектизм, підробки під 

дорогі матеріали. 

 

Хай-тек (Hi-Tech - висока технологія) - стиль кінця ХХ століття, основними 

рисами якого є максимально функціональне використання простору і 

стриманий декор. Хай-тек як і раніше залишається одним з актуальних стилів 

в дизайні житлових і громадських інтер'єрів. Цей стиль виник з дизайну 

промислових приміщень, де всі елементи обстановки підкоряються 

функціональному призначенню. Конструкційна відкритість, включення в 

візуальний ряд труб, арматури, повітроводів, складне структурування 

простору, улюблені матеріали: метал, скло, бетон - все це характерні риси 

стилю хай-тек. Елементи індустріальної естетики перейшли в житлове 

приміщення, де отримали подальший розвиток. 

Стилю характерні стрімкі, прямі лінії, велика кількість скляних і металевих 

деталей. Хай-тек можна віднести до ультрасучасних стилів, в ньому 

застосовуються конструкції, властиві промисловим будівлям. У меблях і 

начиннях використовуються технізовані форми предметів і матеріали, 
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пов'язані з технікою: нержавіюча сталь і хромовані поверхні, гнуті металеві 

труби, сидіння що обертаються, модифікація рівнів. Широко 

використовуються мобільні перегородки, здатні змикатися і розмикатися, що 

дозволяє міняти планування. 

Технологічний дизайн скрізь: стелі, стіни, підлоги, сходи, вікна, двері. Повна 

відсутність декору компенсується "роботою" матеріалу: світло на склі, хромі, 

палітрі дерева і т.п. До цього може додаватися відкрита цегла і різноманітні 

сучасні синтетичні матеріали. Для інтер'єру в стилі хай-тек ідеальними є 

м'які меблі, що відрізняється простотою геометричних форм. Забудьте про 

строкаті кольори: тут доречна тільки однотонна оббивка. 

 

Столи зі строго прямокутними або круглими скляними стільницями, стільці з 

металевими ніжками і спинками, журнальні столики на коліщатах, прості 

стелажі зі скляними полицями. 

Зрозуміло, стиль хай-тек підходить в основному для великих приміщень, 

розділених на функціональні зони за допомогою перегородок та дверей з 

небиткого скла. Прозорі двері-купе в алюмінієвій рамі не тільки данина 

останній моді, але і одночасно зручна і функціональна річ, тому що дозволяє 

економити простір. 

У цій стильовій групі активно використовується естетика добре 

організованого офісу, навик роботи в комп'ютерному оточенні. Квартира в 

стилі "хай-тек" чимось нагадує космічний корабель - металеві поверхні, 

велика кількість пластику, сучасне обладнання, меблі майбутнього. Стиль 

"хай-тек" на кухні - сучасність, стиль, функціональність і, поза сумнівом, 

краса. 

 

Ф'южн - наймолодший, напевно, із сучасних стилістичних напрямків. Цей 

стиль виник на перетині різних культур, традицій, часів і навіть технологій. 

Він має свою передісторію, любов до всього незвичайного і екзотичного, не 

слідує колишнім традиціям, а співіснує з ними як би в паралельних світах, 

створюючи власні правила. 

Термін "Ф'южн" стали застосовувати по відношенню до дизайну не дуже 

давно. Ф'южн в інтер'єрі має на увазі змішання сучасних ретромотивів, нових 

матеріалів, технологій і рукотворних, виконаних в єдиному екземплярі, 

предметів. Це безліч кухонних аксесуарів, що викликають зворушливі 

спогади про старі добрі часи, антикварні лампи з бахромою, романтичні 

картини, стилізовані під полотна імпресіоністів і "бабусині" трюмо з 

великими дзеркалами в передпокої. 

Інтер'єр виглядає так, наче в будинку виросло не одне покоління сім'ї 

мандрівників. При цьому інтер'єр Ф'южн звучить дуже сучасно, в ньому 

немає архаїчності або еклектики. Головна риса ф'южн - відчуття внутрішньої 

гармонії і незвичайного затишку. 
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У стилі Ф'южн використовується практично будь-які меблі, в даному випадку 

головне - сполучуваність. Сфера застосування стилю Ф'южн практично 

збігається зі сферою Постмодернізму і Арт-Деко. 

Подібний інтер'єр - предмет мистецтва, тут прийнятний будь-який жанр, крім 

нудного. У ньому не передбачені чіткі горизонталі й вертикалі, йому чужа 

жорстка визначеність. Розкіш з відтінком богемності - поєднання понять,що  

раніше сприймалося як несумісне, в інтер'єрній моді стає трендом.  

 

Лекція 5. Етнодизайн. Особливості українського національного дизайну 

План 

1. Види етнічного дизайну. 

2. Етнічний дизайн садиб та предметів побуту. 

3.Національні обереги.  

Етнічний стиль завойовує дедалі більшу популярність. Причинами 

популярності етнодизайну є його неповторне різноманіття, 

природність, свобода, яскравість. 

На малюнку 232 подано зразки українського етнічного дизайну та 

декоративно-ужиткового мистецтва. Які його види тут представлено? 

 

У дизайні інтер’єру цей стиль проявляється у використанні матеріалів, 

кольорів, елементів етноатрибутики, що надає всьому інтер’єру яскраво 

вираженого національного характеру, завдяки збереженню у 

творах етнодизайну своєрідності національної форми та декору. Так, у 

східних стилях у декорі часто використовують бамбук, в африканському - 

хутро диких звірів або його імітацію, скандинавський декор вирізняється 

простотою форм меблів, переважно з натуральної деревини. 
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Справжнім українським інтер’єром можна назвати той, що несе в собі етнічні 

національні мотиви сільських будинків - це, насамперед, природні обтічні 

форми, використання масивних дерев’яних меблів та великої кількості 

елементів декору. Український національний стиль виявляється у 

специфічних форм вікон, дверей, печі, ікон тощо. 

Характерними ознаками українського національного стилю є використання в 

інтер’єрі вишивки, кераміки, ікон, дерев’яних виробів та виробів із 

природних матеріалів, різноманітних оберегів тощо. Килими, виготовлені 

вручну, рушники й серветки з ручною вишивкою, вишиванки, 

вироби з дерева та кераміки, декоративні подушки, усілякі обереги, 

закриваючи стіни, створюють єдиний простір краси, тепла й затишку 

української оселі. 

Внутрішнє планування традиційної української оселі характеризувалося 

повсюдною типологічною єдністю (мал. 233, а). Так, українська піч завжди 

займала внутрішній кут хати з одного боку від вхідних дверей і була 

обернена своїм отвором до фасадної стіни (входової, передньої), у якій були 

вікна. 

 

По діагоналі від печі влаштовували парадний кут (покуть, червоний кут, 

святий вугол, божній кут), де розміщували ікони, прикрашені тканими або 

вишитими рушниками (божниками), обтикані цілющим зіллям та квітами; 

перед ними вішали лампадку. 

Сьогодні перспективними є зразки художнього проектування сучасної 

української садиби. 

Розглянь зображення сучасної садиби (мал. 234). Що тут можна зарахувати 

до українського етнодизайну? 
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Серед інших творів українських народних промислів, здатних прикрасити 

будь-який сучасний інтер’єр, варто назвати різьблені дерев’яні ложки, 

сопілки, народні іграшки, розписані глечики й тарілки, плетені кошики, 

українські національні ляльки-мотанки (мал. 235). 

 

Етнічний дизайн властивий також дитячим іграшкам українських майстрів, 

які посідають гідне місце в інтер’єрі внутрішнього середовища (мал. 236). 

Сьогодні в заміському будинку чи у звичайній міській квартирі дедалі 

частіше можна спостерігати елементи декору інтер’єру в українському стилі. 

Це різного роду аксесуари, талісмани, обереги тощо. 
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Здавна кожна господиня мала оберіг, що захищав її родину від нещасть, 

дарував достаток, злагоду та здоров’я. Так, досить часто в сучасних будинках 

можна побачити «мішечок достатку», що висить у помешканні й наповнює 

сімейну «чашу» багатством і достатком. Символом достатку є кукурудза, 

горох або квасоля, що є на оберезі. На такому мішечку обов’язково 

розміщують різнотрав’я, що означає довголіття, червоний перець - гарячу 

любов та насіння - сімейне щастя (мал. 237). 

 

Отже, людина існує в складних взаємостосунках зі світом, що її оточує, у 

тому числі зі світом речей, механізмів, предметів внутрішнього середовища 

приміщень. Усе це повинно становити гармонійне ціле - саме цей висновок 

покладено в основу сучасного дизайну. 

• У місті Коломиї Івано-Франківської області є музей «Писанка» (мал. 238, а). 

У колекції музею понад 6000 писанок з різних регіонів України та країн 

світу. За результатами акції «Сім чудес України» музей опинився на 

восьмому місці за кількістю голосів інтернет-користувачів та на 

сімнадцятому - за голосами експертів. У Канаді в місті Вегревіль є 

найбільший у світі пам’ятник писанці, створений на честь перших 

переселенців Канади - українців з Івано-Франківської області (мал. 238, б). 

 

• Пройти на козацьку Січ можна було тільки з «дизайнерським паролем» - 

індивідуальною дерев’яною ложкою, виготовленою довіреним майстром 

(мал. 239). 
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• На півночі Німеччини, на півострові Рюген, є історичний музей, у якому 

зберігаються артефакти етнічного дизайну, що нагадують українські 

експонати.  
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Лекція 6. Основні принципи дизайну. 

Засоби художнього конструювання 

План 
1.Поняття про художнє конструювання 

2.Основні засоби композиції 

3.Основи колористики 

4.Принципи дизайну 

Художнє конструювання як метод проектування предметного середовища 

передбачає висунення нової ідеї, розробку й утілення цієї ідеї в гармонійне, 

виразне стилістичне оформлення предмета. 

У процесі художнього конструювання дизайнер розробляє ескізи, креслення, 

за необхідності, виготовляє макет, складає пояснювальну записку, у якій 

коротко фіксується прийняте рішення, способи обробки та всі основні 

показники, включаючи економічні. Тільки після цього можна приступати до 

виготовлення самого виробу. 

Предмети, які є результатом діяльності дизайнера, повинні бути 

функціональними, а саме: досконало виконувати своє практичне 

призначення; бути зручними й безпечними під час експлуатації; бути 

естетично виразними і композиційно цілісними. Для досягнення 

композиційної цілісності дизайнер використовує можливості ритму, кольору, 

масштабу, співвідношення світла та тіні, пустоти й об’єму в поєднанні з 

особливостями звукового оформлення, освітлення тощо. 

Для того, щоб робота набула необхідної виразності і впливала на людей 

певним чином, необхідно подати всі ці засоби єдиним акордом, створити 

композицію. 

Композиція (від лат. compositio) - складання, з'єднання, сполучення різних 

частин в одне ціле відповідно до визначеної ідеї. 

У створенні виробів предметного середовища можуть бути використані такі 

види композиції: фронтальна чи об’ємна (об’ємно-просторова). 

До фронтальних належать усі «площинні» композиції, а також композиції, 

що мають рельєф. Композиції на «площині» можуть бути представлені 

творами, виконаними в різних техніках і матеріалах. До них можна віднести 

твори живопису й графіки, виконані в традиційних техніках, і твори, які 

змогли з'явитися тільки на сучасному рівні розвитку науки і техніки – 

комп'ютерна графіка, голографія та інші. 
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Фронтальна композиція широко використовується в творах декоративно – 

прикладного характеру, де фактура матеріалу часто надає рельєфність 

композиції (текстиль – гобелен, скло – вітраж тощо). Композиції, «які 

виступають з площини», тобто мають рельєф, також належать до 

фронтальних. Вони сприймаються глядачем фронтально і не вимагають 

огляду збоку. Таким композиціям властива гра фактури, матеріалу. Такими є 

мармурові рельєфи, карбовані роботи, керамічні кахлі, пряникові дошки та 

панно, виконані в техніці різьблення по деревині тощо. 

До об'ємної композиції можна віднести твори мистецтва, що мають три 

виміри (довжину, ширину і висоту). Це скульптура, дрібна пластика, малі 

архітектурні форми, твори декоративно-прикладного характеру, різні 

утилітарні об'єкти, такі, як посуд, ме- 

блі. Навіть у цьому простому переліку відчувається, яке широке застосування 

може мати об'ємна композиція у нашому житті для створення 

функціональних предметів, що забезпечують життєдіяльність людини. 

Основні засоби композиції 
Будь-які види композиції створюються за допомогою певних засобів: 

симетрії й асиметрії, ритму, контрасту і нюансу, пропорції тощо. 

Симетрія – це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин 

предмету відносно одного з них або їх сукупності. Принцип симетрії 

зустрічається у природі (наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики, 

птахи, тіло людини тощо). Симетрія вносить у об’єкти художнього 

конструювання порядок, закінченість, цілісність. 

Серед фронтальних композицій найбільш поширеною є симетрія, у 

якій зображення, розміщені в одній площині, умовно діляться лінією на 

однакові частини, аналогічно відображенню в дзеркалі. Цим типом симетрії 

наділена більшість об'єктів рослинного і тваринного світу, а також людина. 

Щодо симетричної об'ємної композиції, то, зазвичай, вона має вертикальну 

вісь. Усі сторони (чотири або більше) відносно неї однакові. Такий 

симетричний предмет орієнтований на однакове сприйняття його з усіх боків. 

Характерними прикладами таких композицій у предметному середовищі 

можна назвати торшер, настільну лампу, горщик для кімнатної квітки, вазу, 

келих, форма яких залежить від технології їх виготовлення навколо 

вертикальної осі. Симетричність об'ємної композиції надає їй 

урівноваженості й статичності, що є важливим фактором для створення 

утилітарних предметів. 

Порушення симетрії може застосовуватися з метою посилення виразності 

форми та її гострішого емоційного впливу на людину. Тоді йдеться про 

асиметрію. 

Асиметрія – це відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія 

виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю 

індивідуальна. 

Асиметрична об'ємна композиція, наприклад, дозволяє більш ємко виразити 

образ, створений митцем, передавши всю його багатогранність і 
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багатоликість. При цьому, рухаючись навколо неї, можна зрозуміти 

пластичний задум автора. Саме асиметричну об'ємну композицію можна 

більш гармонійно помістити в простір будь-якого приміщення, або простір 

підпорядкувати їй. Простір, у такому випадку, активно впливає на 

сприйняття композиції. Асиметричними в приміщенні можуть бути будь-які 

предмети – від м`яких меблів до невеличких статуеток. 

Ритм – це властивість, характерна для багатьох явищ природи, у зокрема й 

для життя людини (серцебиття, дихання тощо), а також ритмічні цикли року, 

відпливи й припливи моря. Як відображення закономірностей реального 

світу, ритм увійшов у всі види мистецтва, став одним із необхідних засобів 

організації художньої форми. У дизайні, образотворчому й декоративному 

мистецтві відчуття ритму створюється чергуваннямматеріальних елементів у 

просторі. 

Ритм як композиційний засіб художнього конструювання – це повторення 

елементів об'ємно-просторової й площинно-орнаментальної форми та 

інтервалів між ними, об'єд- 

наних подібними ознаками (тотожними, нюансними і контрастними 

співвідношеннями властивостей тощо). Він буває простий і складний. 

Простий ритм – рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів у 

об'ємно-просторовій та орнаментній структурі й називається метричним. 

Складний ритм ґрунтується на поєднанні або накладанні простих елементів. 

Кількість комбінацій при цьому безмежна, але протяжність 

ритмічних структур має кількісні межі. 

Контраст і нюанс є не менш важливими композиційними засобами. 

Чітко виражені відмінності, нерівність і їх протиставлення в структурі твору 

називаєтьсяконтрастом композиції. У природі закон контрасту діє постійно, 

як одночасна боротьбапротилежностей і їх діалектична єдність, а в мистецтві 

художник вільний у виборі нюансу чи контрасту. І все ж контраст світлого й 

темного, блискучого й матового, м`якого й твердого – досить 

часто використовується дизайнерами в своїх композиціях. 

В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти можуть бути виражені 

через: розмір (низький – високий, вузький – широкий); форму ( ввігнута – 

опукла, статична – динамічна,симетрична – асиметрична ); матеріал 

( щільний – пористий, теплий – холодний, виразна текстура – ледь помітна); 

колір (яскравий – блідий, світлий – темний) тощо. 

Нюанс – це співвідношення близьких за властивостями композиційних ознак 

предмета(буквально – відтінок, ледь помітна різниця). 

Контраст у композиції посилює й загострює контрастність її елементів, а 

взаємодіянюансних елементів послаблює їх якості. 

Одним із найдавніших засобів композиції є засіб пропорційності. Ще на 

початку І ст. до нашої ери було відомо, що пропорційність – джерело краси. 

Пропорційні відношення лежать в основі великої кількості правил, 

закономірностей, теорем. На жаль, природа пропорцій і закони, які 

визначають окремі їх прояви, не зовсім з’ясовані. Існують різні варіанти 
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співвідношень, які викликають різні естетичні почуття. То ж, проектуючи 

виріб, необхідно знайти найбільш ефективні пропорційні залежності, що 

вказують на спів розмірність двох або більше відношень. Досконалий витвір 

людських рук відрізняється тим, що об’єктивні пропорції в ньому 

виглядають природно. 

Досить багато архітекторів, художників за основу гармонійних пропорцій 

беруть так звану золоту пропорцію. Золота пропорція – це такий 

пропорційний поділ відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок так 

відноситься до його більшої частини, як більша частина відноситься до 

меншої або, іншими словами, менший відрізок так відноситься до більшого, 

як більший до всього (a: b = b: c або c: b = b: a) розглянути золоту пропорцію 

на прикладі поділу відрізка прямої AB у ∆АВС за допомогою циркуля і 

лінійки. Де BC = 

½ AB; CD= BC. 

14 
Якщо у цій 

побудові AB прийня

ти за одиницю, 

то АЕ = 0,618…, 

а ВЕ = 0,382. З 

практичною метою 

часто використовують наближені значення: 0,62 і 0,38. Якщо 

відрізок AB прийняти за 100 частин, то більша частина відрізка дорівнює 62, 

а менша – 38 частинам. Саме такі відношення частин ми можемо 

спостерігати між окремими частинами тіла людини . Подібні відношення 

враховують при створенні утилітарних речей, предметів інтер’єру для 

зручності 

користування 

ними. 

Основи 

колористики 
У нашому житті й 

діяльності велику 

роль відіграє колір, 

який оточує й 

супроводжує нас 

усюди. 

Художники, 

архітектори, 

дизайнери досить часто розв’язують композиційні задачі, пов'язані з 

кольоровим кліматом виробничого, суспільного й житлового інтер'єрів. 

Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі 

спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла. Кольори 

поділяють на такі види:хроматичні й ахроматичні. До групи ахроматичних 
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належать білий, сірий і чорний кольори. Вони характеризуються лише 

кількістю відбитого світла або неоднаковим коефіцієнтом відбиття. 

Ахроматичні кольори відмінні один від одного тільки за яскравістю, тобто 

вони відображають різну кількість світла, що падає на тіло. Між 

найяскравішими — білими і найтемнішими — чорними поверхнями є різні 

відтінки сірого кольору: світло-сірі, темно-сірі. 

Хроматичні кольори — це ті кольори й їх відтінки, які ми розрізняємо в 

спектрі (червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, 

фіолетовий). Хроматичний колір визначається трьома фізичними 

властивостями: кольоровий тон, насиченість і 

яскравість. 

Кольоровий тон і насиченість є якісними 

характеристиками кольору. Кількісний бік 

кольору визначає яскравість, тобто кількість 

кольору, відбитого від певної пофарбованої 

поверхні. Якість хроматичного кольору залежить 

від падаючого на зображуваний об'єкт загального 

світлового потоку. 

Для кожного хроматичного кольору можна 

знайти інший хроматичний, який при змішуванні з першим у певних 

пропорціях дає ахроматичний колір. Ці кольори називаються допоміжними, 

вони є контрастними один до одного. На колірному колі вони 

розташовуються на різних кінцях одного діаметру. 

Різні кольори і кольорові поєднання по-різному сприймаються людиною, 

викликають різноманітні асоціації й почуття: можуть створювати почуття 

радості, підвищувати чи знижувати працездатність тощо. 

У кожного з нас є свій улюблений колір. Але не завжди варто саме цим 

керуватися при доборі кольору та їх поєднанні. Адже саме гармонізація 

кольорів є основною прикрасою виробу. Вдало їх поєднати досить важко. 

Тому краще в процесі художнього конструювання користуватися 

відповідними положеннями про гармонію кольорів. Кольори, які найбільш 

часто поєднуються в інтер’єрі, наведено в таблиці 

Таблиця 

Колір Гармонійні кольори 

Червоний Зелений, сірий 

Темно-червоний(бордо) Перлинно-сірий, рожево-білий 

Рожевий Чорний, бежевий, блакитний 

Насичено-рожевий Світло - блакитний, зелений 

Коричнево-рожевий Блакитний, кремовий 

Блідо-рожевий Салатовий, блідо-бузковий, блакитний 

Жовтогарячий Фіолетовий, блідо-блакитний, світло-синій 

Солом'яно-жовтий 
Блідо-рожевий, сірувато-блакитний, зелений 

фіолетовий, блакитний 

Жовтий Світло-пурпуровий, зелений 
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Блідо-жовтий Сірувато-рожевий, блідо-зелений 

Золотистий Світло-сірий, зелений, темно-червоний 

Блідо-зелений Коричневий, бежевий волошковий, рожевий 

Сіро-зелений (колір 

морської хвилі) 
Жовтий, пісочний, оранжевий, рожевий 

Темно-зелений Темно-зелений, пурпурово-рожевий 

Сіро-блакитний Зелений, сірий, рожево-пурпуровий 

Синій Жовтий, пісочний, оранжевий, рожевий 

Фіолетовий Блідо-бузковий, рожево-пурпуровий 

Гармонійне поєднання кольорів 
Отже, раціональне використання кольору сприяє кращій організації праці та 

відпочинку людини, зменшує втомлюваність, знижує травматизм, підвищує 

працездатність. 

Основні поняття дизайну 
Дизайнери у процесі створення гармонійного предметного середовища, 

незалежно від його призначення, керуються такими основними поняттями 

дизайну: естетичність, функціональність, економічність. 

Людина вже давно перестала сприймати внутрішній простір будь-якої 

споруди тільки як місце для проживання, навчання чи праці. Сучасний 

інтер’єр приміщення повинен не тільки відповідати своїм функціям, а й 

естетично виглядати, викликати позитивну реакцію користувача. Естетика 

приміщення – це почуттєве сприйняття образу, яке формується тільки за 

умови гармонізації в ньому матеріалів, кольорів, форм, ритму та пропорцій. 

Естетичність інтер’єру приміщень також залежить від їх призначення й 

обраного стилю. Відповідно до стилю добираються декор і аксесуари. При 

цьому слід не забувати, що перенасиченість предметного середовища 

елементами декору може привести до ефекту, протилежного естетичності. 

Зовнішній вигляд виробу, його естетичні якості досить часто пов`язують з 

його декоративним оформленням. Але будь-які додаткові художні прикраси 

збільшують його вартість. До того ж, в історії дизайну відомо багато 

прикладів, коли за химерним декором та нарочитими формами предмета 

важко було зрозуміти його конструкцію та функціональне призначення. Щоб 

уникнути цього, можна вирішення естетичних питань здійснювати не 

декоруванням, а за рахунок самої форми виробу, краси його конструкції в 

цілому та окремих його частин і деталей. 

У дизайні форма й конструкція нероздільні. Конструкція, що має 

функціональне призначення є також і носієм естетичної інформації. Тому, 

при проектуванні будь-якого виробу, в першу чергу треба враховувати те, які 

функції він буде виконувати в предметному середовищі. Потрібно також 

звертати увагу на те, наскільки форма виробу за своїм характером та 

стильовим спрямуванням відповідає іншим елементам, які в процесі 

використання складають комплекс виробів (наприклад, комплекс елементів, з 

яких складається інтер’єр приміщень різного призначення). Таким чином, 

функціональність, як одне з основних понять дизайну – це зручність, 
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раціональність, відповідність та досконалість, які досягаються мінімальними 

затратами. 

Функціональний зміст виробу обумовлює виконання деяких вимог. 

Найважливішою з них є повне вирішення суто утилітарних задач. При цьому 

форма стає не тільки зручною, але й комфортною, максимально корисною 

для людини, тобто раціональною. Друга важлива вимога – ефективна, 

конструктивна розробка форми. Вона передбачає досягнення її міцності при 

максимально високому рівні технологічного виконання й точності 

розрахунку конструкцій. Така розробка вимагає виконання ще однієї вимоги 

– розкриття ергономічних якостей дизайнерського задуму. Ці якості 

витікають із співвідношення пропорцій людини, які залежать від її 

фізіологічних функцій. 

Не менш важливим аспектом формоутворення є економічний. Мається на 

увазі доцільність економії матеріальних і фінансових витрат, що 

здійснювалися при створенні предмету. Така економія повинна відповідати 

принципу «мінімум затрат – максимум ефекту». 

Урахування економічності виробу починають з мети проекту та 

безпосереднього обґрунтування проблеми чи ідеї, яку будуть реалізовувати. 

Обґрунтування здійснюють 

на основі собівартості проекту та витрат часу для виконання відповідних 

робіт. Якщо ці показники є високими у фінансовому еквіваленті (проект 

занадто дорогий), то повертаються до мети та завдань з тим, щоб 

переглянути ідею чи творчий задум. 

Для досягнення більшої економії витрат на виготовлення виробу треба, по-

перше, здійснити аналіз можливих джерел економії. До них можна віднести: 

зниження ваги виробу; скорочення витрат і відходів сировини і матеріалів; 

використання відходів та побічних продуктів; утилізація вторинних ресурсів; 

заміна натуральних видів сировини та матеріалів штучними їх видами тощо. 

По-друге, здійснити економію матеріальних ресурсів можна, 

проаналізувавши можливі шляхи їх економії. До них можна віднести деякі 

виробничо-технічні заходи, як первинна обробка та збагачення сировини; 

комплексна переробка сировини; застосування ресурсно - зберігаючої 

техніки; запровадження маловідходної та безвідходної технології тощо. А 

також організаційно-економічні заходи: удосконалення матеріальних 

нормативів; поліпшення організації матеріального забезпечення 

виробництва; упорядкування системи ціноутворення; застосування дієвої 

системи економічного стимулювання тощо. 

Серед джерел та шляхів економії матеріальних ресурсів найбільшу увагу 

можна приділити комплексній переробці сировини та використанню 

вторинних матеріальних ресурсів. 

Отже, економія матеріальних ресурсів дає змогу з тієї самої кількості 

сировини і матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових затрат 

суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва в цілому на 

кожному підприємстві. 
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Принципи дизайну 
У процесі створення виробів предметного середовища треба враховувати 

принципи дизайну, що лежать в основі будь-якої композиції. Основними 

композиційними принципами в дизайні інтер’єру є відповідність змісту, 

цілісність, єдність змісту та форми. 

На зовнішній вигляд утилітарного виробу, його форму, колір, вибір 

матеріалу, безумовно, впливає його функціональне призначення. Тобто, 

перераховані характеристики будь-якого предмету інтер’єру, у першу чергу, 

повинні відповідати його змісту. Винятком є художні вироби, що мають 

тільки декоративну цінність і використовуються в предметному середовищі 

тільки для гармонізації його естетичного вигляду. Призначення всіх інших 

виробів повинно легко вгадуватись за їхнім зовнішнім виглядом. Отже, 

одним із основних принципів при створенні предметів інтер’єру є їх 

відповідність змісту. 

Цілісність – це всеосяжний та об’єднуючий принцип. Він припускає 

встановлення тісного зв’язку між засобами й прийомами побудови 

композиції. У результаті такого встановлення виявляється загальний 

характер форми, який визначає всю силу її впливу на спостерігача. Цілісності 

форми можна досягти відбором таких фізичних і геометричних 

характеристик частин всієї композиції, за яких вона сприймається як єдиний 

закономірний організм. Невідповідність елементів форми за одними і тими 

самими ознаками (пропорції, фактура, колір) призводить до порушення 

цілісності. Цілісність передбачає також єдність структури й тектоніки. 

Найскладнішим і найбільш відповідальним у художньому конструюванні 

виробів предметного середовища є принцип єдності форми і змісту. З 

розвитком науки, техніки, мистецтва, появою нових матеріалів і конструкцій, 

нових соціально-економічних і побутових умов відбуваються зміни форм і 

зразків інтер’єрного призначення. Форми 

предметів, що використовуються в сучасних стилях інтер’єру, прості й 

лаконічні, мають свою особливу естетику та чітко виражений зміст. Отже, 

тільки у випадку єдності форми і змісту виробу предметного середовища 

можна говорити про його образність. 
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Лекція 7. Конструкційні матеріали та їх властивості 

План  
1. Властивості матеріалів 

2. Практичне застосування  матеріалів 

 

Властивості матеріалів 

Для того, щоб застосування матеріалів для виготовлення предметів інтер’єру 

було доцільним, необхідно враховувати їх властивості з усіма перевагами і 

недоліками. 

Найбільш важливими для матеріалів, що застосовуються для виготовлення 

виробів інтер’єру, є не тільки архітектурно-художні(естетичні) властивості, 

до яких належать блиск, текстура, фактура, колір, а й фізичні та механічні, 

що характеризують стан матеріалів, вплив на них води, температури, 

механічні впливи та деякою мірою хімічні. 

До механічних властивостей матеріалів зазвичай відносять міцність, 

пружність, пластичність, крихкість, опір удару, твердість, стиранність, 

зносостійкість тощо. 

Міцність – це здатність матеріалу чинити опір руйнуванню у процесі дії 

зовнішніх сил, що викликають у ньому внутрішні напруження. Міцність 

матеріалу характеризується межею міцності при стисканні, вигинанні чи 

розтягуванні. Достатньо міцними можна вважати метали, скло, бетон, чого не 

можна сказати, наприклад, про папір. 

Пружність – це властивість матеріалу деформуватися під навантаженням і 

набувати після зняття навантаження первинної форми і розміру. Найбільша 

напруга, за якій матеріал ще має пружність, називається межею пружності. 

До пружних матеріалів відносять деякі види пластику, сталь, деревину. 

Пластичність – це властивість матеріалу змінювати під навантаженням 

форму та розміри без розривів і тріщин і зберігати їх після зняття 

навантаження. Ця властивість протилежна пружності. 

Крихкість – це властивість матеріалу миттєво руйнуватися під дією 

зовнішніх сил без помітної пластичної деформації. До крихких матеріалів 

відносять природний камінь, скло, чавун тощо. Один і той самий матеріал 

залежно від вихідних умов: температури, середовища, швидкості 

деформування – може знаходитися в крихкому чи пластичному стані. 

Наприклад, багато металів та інших матеріалів за нормальної температури – 

пластичні, а за низької – крихкі. 

Опір удару – це властивість матеріалу чинити опір руйнуванню під дією 

ударних навантажень. До таких матеріалів можна віднести бетон, метали. На 

відміну від них скло має досить незначний опір удару. 
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Твердість – це здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього 

іншого, більш твердого тіла. Ця властивість матеріалу важлива, наприклад, 

при облаштуванні підлоги, або для виготовлення частин предметів, що 

виконують захисну функцію. 

Стиранність – це властивість матеріалу чинити опір впливу зношення через 

стирання. Ця властивість важлива для матеріалів, якими покривають підлогу, 

сходи (дерево, кахель для підлоги, сходові щаблі тощо). Стиранність 

матеріалів, зазвичай, визначають у лабораторіях. 

Зносостійкість – це руйнування матеріалу при одночасній дії стирання й 

удару. Подібний вплив на матеріал відбувається у процесі експлуатації 

підлог промислових будівель тощо. 

Фізичні властивості характеризують фізичний стан матеріалу, його 

здатність реагувати на вплив навколишнього середовища (високих і низьких 

температур, води тощо). До фізичних властивостей матеріалів, які є 

важливими для предметів 

інтер’єру, належать пористість, водо поглинання, водостійкість, 

водонепроникність, теплоємність, теплопровідність, теплостійкість тощо. 

Пористість – це один із важливих показників структури матеріалів, вона 

показує ступінь заповнення об’єму матеріалу порами. З показником 

пористості тісно пов’язані інші властивості матеріалів (водо поглинання, 

морозостійкість, водонепроникність тощо). При цьому значення має не 

тільки величина загальної пористості, але й форма та розмір самих пустот. 

Водопоглинення – це здатність матеріалів поглинати й утримувати воду. 

Водопоглинення показує ступінь заповнення об’єму матеріалу водою. Зміна 

водопоглинення може вказувати на зміну й інших властивостей матеріалів, 

наприклад, міцності, морозостійкості, хімічної стійкості. До матеріалів, які 

здатні поглинати воду, можна віднести папір, дерево. 

Здатність матеріалів зберігати міцність при насиченні водою 

називаєтьсяводостійкістю. Одним із таких матеріалів є бетон. 

Водонепроникністю називають здатність матеріалів не пропускати воду під 

тиском. Практично водонепроникними вважаються метали, скло, пластик. 

Високу водонепроникність також має кераміка. 

Здатність матеріалу поглинати теплоту при нагріванні 

називають теплоємністю.Достатньо високу теплоємність має цегла та 

бетон, з яких виготовляють такі елементи інтер’єру як печі, каміни тощо. 

Матеріали здатні як поглинати, так і передавати теплоту. 

Теплопровідність – це важливий критерій теплоізоляційних властивостей 

матеріалів. Певною мірою теплопровідність характерна навіть для 

звичайного паперу. 
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Теплостійкість – це властивість матеріалу зберігати експлуатаційні 

характеристики (наприклад, міцність, пластичність) при механічному і 

хімічному впливі в умовах високої температури. Високу теплостійкість 

мають, наприклад, метали, з яких виготовляють кухонні плити, кераміка та 

інші матеріали форм для випікання або глечиків та горщиків, які досить 

часто виконують не тільки функціональне призначення, а й декоративне. 

Хімічні властивості матеріалів характеризуються їх здатністю взаємодіяти з 

іншими речовинами та чинити опір дії хімічно або біологічно агресивним 

середовищам. Хімічні властивості матеріалів щодо предметів інтер’єру 

розглядаються не так широко, як механічні або фізичні. Але на деяких із них 

усе ж варто зупинитись. 

Хімічна стійкість – це здатність матеріалів протистояти руйнівній дії лугів, 

кислот, розчинених у воді солей і газів. 

Корозійна стійкість – це властивість матеріалів чинити опір агресивному 

впливу середовища. До агресивних середовищ відносять воду, гази, розчини 

кислот і лугів, органічні розчинники. 

Хімічна та корозійна стійкість має бути у матеріалів, із яких виготовляють 

вироби інтер’єрного призначення для кухонь, ванних кімнат та туалетів 

(метали, скло, пластик тощо). Скажімо, мийку для кухні виготовляють із 

металу, що відповідає вказаним 

властивостям, або використовують спеціальне покриття, яке витримує вплив 

засобів чищення з умістом кислот, гарячу воду тощо. 

Властивості різних матеріалів зазвичай розглядаються комплексно. 

До комплексних властивостей, що характеризують стійкість матеріалів до 

сукупної дії ряду факторів, відносяться: довговічність, надійність, 

сумісність, старіння та ерозійну стійкість. 

Практичне застосування  матеріалів 

Низка конструкційних матеріалів мають давню історію використання у 

виробах ін-тер’єрного призначення. Це передусім різні породи деревини, 

метали, кераміка, скло, бетон. 

Керамограніт почали виробляти в 1970-х роках в Італії. Це штучний матеріал, 

який виготовляється із суміші глини, піску,польового шпату і натугаральних 

фарбувальних пігментів. Його пресують під дуже високим тиском і 

обпалюють за дуже високих температур. Сировина спікається, утворюючи 

моноліт. Спочатку керамограніт призначався тільки для підлогового 

покриття в громадських місцях, але сьогодні його широко використовують у 

різноманітних інтер’єрах. Основні властивості керамограніту: практично 

нульове водопогли-нання; морозостійкість; зносостійкість; стійкість до УФ-

випромінювання; вогнетривкість; стійкість до впливу органічних 

розчинників, кислот і лугів. 
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 Ці матеріали широко використовувалися у будівництві та облаштуванні 

житлових і виробничих приміщень, виготовленні ужиткових предметів 

протягом усієї історії цивілізації. 

Кераміка. Одним з найдавніших конструкційних матеріалів є кераміка. Так 

називають широку групу штучних кам’яних матеріалів, які отримують 

формуванням із глиняних сумішей з мінеральними і органічними 

добавками з наступним сушінням і обпалюванням. З кераміки виготовляють 

вироби для внутрішнього облицювання стін, плитку для підлоги, санітарно-

технічні вироби. Простота технології, невичерпна сировинна база, а також 

такі властивості, як висока міцність, довговічність, декоративність, 

екологічність, зробили кераміку одним з основних конструкційних матеріалів 

у будівництві та облаштуванні інтер’єру. 

Скло. Скло є традиційним конструкційним матеріалом. Однак новітні 

технології надають йому нових корисних властивостей і розширюють сферу 

застосування. Так, після певного хімічного і термічного впливу скло стає 

загартованим (його ще називають сталініт). Воно перетворюється на міцний, 

стійкий до температурних перепадів матеріал. Якщо його розбити, воно 

розлетиться на безліч дрібних тупих скалок, не здатних заподіяти особливої 

шкоди здоров’ю людини. Сталініт зберігає всі оптичні властивості 

звичайного скла, тобто первісний колір і прозорість. Сфера 

використання сталініту дуже широка. З нього можна робити перегородки, 

стіни, двері, сходи, навіть міцний 

посуд. Однак різати, свердлити і кроїти загартоване скло не можна. Всі 

необхідні отвори і форму треба передбачити заздалегідь до проходження 

склом процедури загартування. 

Розумне скло, або смарт-скло - це новий матеріал, який застосовують у 

будівництві, для виготовлення вікон, скляних дверей, перегородок та інших 

світлопрозорих конструкцій, у дизайні інтер'єру. Смарт-скло здатне 

змінювати свої оптичні властивості (матовість, пропускання світла тощо) в 

результаті зміни умов довкілля (температури, освітленості, а також у разі 

подачі електричної напруги). Крім того, у разі потреби воно може 

самоочищатися (наприклад, від дощу), автоматично відчинятися (скажимо, 

для провітрювання), обігріватися. Матеріал дозволяє знизити втрати тепла, 

скоротити витрати на кондиціонування, замінити традиційні жалюзі та 

штори. Недоліками смарт-скла є висока вартість і потреба підключення до 

електричної мережі. 

  

Бетон використовувався ще понад 4000 років тому в Месопотамії. Давні 

римляни будували з нього різні важкі конструкції - арки й куполи. Згодом 

цей матеріал майже забули і звернулися до нього лише 200 років тому в 

Європі. Ще в 1950-х Ле Корбюзье, один із творців архітектурного модернізму 

і функціоналізму (див. наступні теми), закликав використовувати бетон 

в декорі інтер’єру, а знаменитий японський дизайнер Тадао Андо 

називав його «мармуром XX століття». У наш час бетоном не тільки 
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заливають фундаменти і споруджують з нього будинки, а й роблять меблі, які 

служитимуть довго. 

Бетон. Бетон - штучний кам’яний оудівельний матеріал, що отримується в 

результаті формування і затвердіння раціонально підібраної йу-щільненої 

суміші, яка складається з в’язкої речовини (цемент тощо), наповнювачів і 

води. Цей матеріал недорогий, доступний, екологічний, стійкий до впливу 

вологи і температури. Сьогодні бетон шліфують, наносять спеціальне 

полімерне покриття, що дозволяє достовірно відтворити фактуру мармуру і 

навіть дерева. 

Пластмаси. З початку XX століття дедалі більшого поширення набуває 

використання як конструкційного матеріалу штучних речовин - пластмас. Це 

органічні матеріали, основою яких є природні або синтетичні висо-

комолекулярні сполуки. Пластмаси на основі штучних хімічних 

сполук дешеві у виробництві, мають добрі експлуатаційні властивості. 

Пластмаси отримали свою назву через високу пластичність - здатність 

набувати потрібну форму за допомогою нагрівання і тиску та її збереження 

після охолодження. 

Важливі для конструкційних матеріалів механічні властивості пластмас 

багато в чому схожі на аналогічні властивості металів. Менша, ніж у металів, 

міцність у пластмасах компенсується нижчою щільністю, меншою вагою, 

легкістю формування. На відміну від металів, пластмаси відзначаються 

надзвичайно низькими показниками тепло- та електропровідності, що робить 

їх чудовими тепловими та електричними ізоляторами. 

Важлива перевага пластмас полягає у їхній високій вологостійкості та 

стійкості до впливу хімічно активних речовин. Утім, висока хімічна стійкість 

пластмас має і свій зворотний бік - в умовах широкого діапазону помірних 

температур пластмаси практично не руйнуються, накопичуючись 

у природному середовищі у вигляді непотрібних речей та сміття. 

Як і метали, пластмаси можуть змінювати свої властивості внаслідок 

спеціальної обробки та поєднання з іншими матеріалами. Через 

легкість обробки пластмаси краще й міцніше, ніж метали, поєднуються з 

іншими матеріалами - волокнами, барвниками, стабілізаторами, - набуваючи 

потрібних у різних умовах конструкційних та декоративних властивостей. 

Сьогодні широко використовуються меблеві пластмаси, отримувані шляхом 

просочування паперу спеціальними полімерними смолами. 

Меблеві пластмаси складаються з кількох різних за складом шарів, що 

забезпечує їх доволі високу міцність, придатність до обробки та декоративно-

естетичні властивості. 

При виготовленні корпусних меблів сьогодні надзвичайно поширеним є 

ламінування - покриття полімерними смолами для надання більшої стійкості 

до негативних впливів середовища та привабливого вигляду. 

Композиційні матеріали. Новітні матеріали з корисними властивостями часто 

мають композиційний (композитний) характер. Це штучні неоднорідні 

суцільні матеріали, що складаються з двох чи більше компонентів (шарів), 
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які мають чітку межу поділу. Один з традиційних композиційних матеріалів, 

що є недорогим і надзвичайно поширеним, - це добре знайома клеєна фанера, 

які складається з шарів дерев’яного шпону і клею. 

Найбільшою перевагою сучасних композиційних матеріалів, у яких 

поєднуються метали, кераміка й полімерні сполуки, є те, що вони 

дають змогу отримати матеріал, який має саме ті властивості, яких потребує 

конкретне інженерне завдання. 

Однак сучасні композиційні матеріали мають і свої недоліки порівняно з 

традиційними. Чи не найбільший з них - як правило, вища вартість, пов’язана 

зі складністю проектування (висока наукоємнісгь) та виробництва, а також 

високим ступенем спеціалізації цих матеріалів. Також сучасні композиційні 

матеріали відзначаються високою вартістю експлуатації. Для ремонту 

виробів з таких матеріалів часто потрібні спеціальні інструменти та висока 

кваліфікація працівників, а часом вони взагалі не підлягають жодному 

ремонту чи доопрацюванню. Ці недоліки поки що заважають активнішому 

проникненню сучасних композиційних матеріалів у побут, 

суттєво обмежуючи сферу їхнього застосування. 

Деревний композит. Це міцний і герметичний матеріал, що складається з 

тонких дерев’яних 

панелей, з'єднаних скловолокном. Його особливістю є здатність пропускати 

світло. Ступінь світлопропускання залежить від деревини, з якої виготовлені 

панелі, і відстані між ними. Деревний композит можна використовувати для 

оздоблення приміщень, виготовлення перегородок. Деякі дизайнери 

використовують його для облаштування домашніх кінозалів, оскільки на це 

покриття можна проектувати фільми. 

Металопластик. У цьому сучасному композиційному матеріалі комбінуються 

алюмінієвий або сталевий та полімерний шари. Металева основа зазвичай 

становить внутрішній шар, який забезпечує загальну міцність, жорсткість та 

збереження форми, а полімерні шари розташовуються зовні і визначають 

вологостійкість, стійкість до корозії, теплоізоляцію, привабливий вигляд. 

Композиційні металопластики застосовуються для виготовлення 

облицювальних панелей та водопровідних труб. 

У металопластику, що використовується для виробництва вікон і дверей, 

металевий шар механічно з'єднується з полімерним без створення єдиного 

матеріалу. Проте якісні металопластикові рами на вікнах і дверях здатні 

забезпечити значне заощадження тепла порівняно з 

традиційними дерев’яними. Такі рами не потребують фарбування та є більш 

стійкими до впливу вологи і перепадів температур.  

Ламінат. Ламінат являє собою підлогове покриття на основі 

деревоволокнистої плити високої щільності, тобто це деревна основа у міцній 

полімерній «обгортці». Зазвичай ламінат складається з чотирьох шарів 

різного призначення, що наближає його до композиційних матеріалів. 

Верхнім шаром ламінату є захисна зносостійка плівка, яка водночас виконує 

декоративні функції. Сучасні ламінати подібні до натурального дерева .  
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Лекція 8. Методи проектування. Метод комбінаторики 

 
Економічний розвиток держави і, відповідно, добробут кожної людини 

залежить від того, чи якісна і конкурентоспроможна продукція виробляється 

її підприємствами. Отже, основним завданням кожної держави, кожного 

підприємства, кожного підприємця є застосування такої техніки і технологій, 

які давали б змогу виготовляти продукцію, що повністю задовольняє вимоги 

покупця. До таких вимог насамперед належать: технологічні, естетичні, 

функціональні, економічні та екологічні. Саме вони визначають особливості 

створення нових виробів, їх якість та попит на ринку. Цьому передує копітка 

й наполеглива праця вчених, конструкторів, інженерів, художників, 

дизайнерів, інших висококваліфікованих працівників. Використовуючи 

досягнення науки, фахівці розробляють уже відомі тобі нові конструкційні 

матеріали, які дають можливість конструювати вироби нового покоління, що 

задовольняють найвибагливіші вимоги споживачів. На малюнку 137 

зображено фрагменти історії вдосконалення конструкції велосипеда. Такі 

конструкції відповідали рівню розвитку техніки і технології часу їх 

створення. 

Разом із цим кожна конструкція вдосконалювалася завдяки застосуванню 

певних методів формоутворення та використанню нових конструкційних 

матеріалів. Одним із них є вже відомий тобі метод комбінаторики. 

Розгляньмо більш детально його особливості. 

Метод сполучення, поєднання, розташування різних предметів, зображень, 

геометричних фігур називають комбінаторикою. 

Розглянь різні варіанти конструкцій велосипедів, зображених на малюнку 

137. Порівняй їх форму та поясни, які, на твою думку, розбіжності та 

подібності є між ними. Обери на свій розсуд один з варіантів 

 

конструкції та намалюй у робочому зошиті ескіз удосконаленого за власним 

задумом варіанта велосипеда зі зміненими формами його конструктивних 

елементів. Поясни свої міркування. 
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Здійсни аналіз транспортних засобів, зображених на малюнку 138. На якому з 

них комбінування конструктивних елементів виконано в площинній, а на 

якому - в об’ємній формі? 

 

Подібними способами здійснюється комбінування конструктивних елементів 

під час розробки та конструювання будь-якого виробу. Комбінаторику 

поділяють на площинну та об’ємну. Отже, площинна композиція 

створюється на площині, а об’ємна - у тривимірному просторі. Їх графічні 

зображення виконуються за вже відомими тобі правилами 

аксонометрії. Окрім того, кожен конструктивний елемент виробу і виріб у 

цілому може мати будь-яку геометричну форму, колір та їх комбінування 

(мал. 139). 

Аналогічну технологію комбінування формоутворення та кольору 

застосовують під час конструювання промислових виробів. На малюнку 140 

показано поєднання різних форм: квадрата, круга, прямої - та різних кольорів 

під час формоутворення підставки під парасольки. 

 

Метод комбінаторики умовно можна розділити на технічне та художнє 

конструювання. У технічному конструюванні комбінаторика застосовується 

за рахунок різноманітних варіантів розміщення елементів виробу в просторі. 
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При цьому знаходять найбільш вдалий варіант форми деталей виробу, їх 

конфігурації, розмірів, розташування частин тощо, який реалізують, 

виготовляючи оригінальний реальний об’єкт. До числа таких операцій 

належать: перестановки (розміщення) частин або елементів цілого; зміна 

геометричної форми конструктивних елементів виробу, кількості їх 

елементів; зміна конструкційного матеріалу, способів з’єднання деталей у 

конструкцію тощо (мал. 141). 

Найважливішим завданням художнього конструювання є створення 

естетично досконалого, красивого виробу, форма та конструкція 

якого повністю відповідають його призначенню. Художня досконалість 

виробу визначається доцільністю його геометричної форми, кольору, 

технікою і технологією його оздоблення, видом конструкційного матеріалу 

та іншими ознаками. Із цією метою розробляються ескізи різних 

варіантів зазначених параметрів, добирається найбільш вдалий для 

виготовлення. На малюнку 142 зображено варіанти кронштейнів для вазона, 

на малюнку 143 - укладки для дрібних деталей, зображено зміну конфігурації 

бокових стінок виробу. 
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Лекці 9. Біоніка. Біоформи в художньому конструюванні 

План 

1. Основи біоніки 

2. Моделювання живих організмів у техніці. 

3. Архітектура і біоніка. 

Основи біоніки. Біоніка (елемент життя) – наука, що виникла на стику 

кібернетики, біофізики інженерної психології. 

Біоніка – наука про використання в техніці, архітектурі та дизайні знань про 

конструкцію та форму, принципи та технологічні процеси живої природи. 

Основу біоніки становлять дослідження по моделюванню живих систем. 

Біоніка, як самостійна наука відносно молода. Вона зародилася в 1960 році на 

міжнародному симпозіумі в Дейтроні (США). Перші роботи з біоніки почали 

появлятися в США та СРСР на початку сімдесятих. 

Вперше “біонікою” стали займатися в епоху бурного розквіту Відродження 

після середньовікового застою, коли такі геніальні науковці, як Леонардо да 

Вінчі, виявили аналогію між творінням людини і природи, і показали, що 

імітація або використання моделей природи може дати технічні переваги. 

Відомо, що політ птахів або плавання риб навели великого художника на 

думку перших планерів, парашутів, підводних лодок. 

Важливим моментом в історії біоніки був розвиток механіки, основу якої 

заклав англійський фізик Ісаак Ньютон (1642-1727) в роботі “Математичні 

начала натуральної філософії”. Його механіка була доповнена законом Гука 

(1635-1703), який став основою техніки, фундаментом раціонального 

проектування машин і механізмів. 

Крок вперед у біоніці був зроблений одночасно з прогресом автоматики, що 

дозволило зробити перехід від подразнюючих, чисто декоративних 

механізмів до підказаних природою механізмів, які можуть ефективно 

працювати в промисловості. Вони переносили моделі з природного 

середовища в область техніки на основі аналогій. 

Вивчення живої природи (рослин, тварин і особливо людини) розкриває 

непередбачену вдосконаленість естетичних форм, що виникли по ходу 

еволюції. На думку академіка І. П. Капіци, на прикладі структури полімерів, 

що використовується в неживій природі, видно, що природа є кращим 

інженером-конструктором ніж людина і нам є чому навчитися в неї. Живі 

організми, і в першу чергу людський мозок, як орган вищої нервової системи 

і діяльності людини становить одну із самих складних проблем біоніки. 

Конструкцію рахувальної машини можна співставити із людським мозком. 

Порівнюючи компактність біологічного монтажу з технічним, академік В. В. 
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Парін приводить інтересний розрахунок: технічний аналог людського мозку 

при використанні сучасних напівпровідників деталей мав би об’єм башні з 

основою в плані 10×10 м, висотою 100 м. А головний мозок людини займає 

об’єм 1,5дм3 і містить 10-15 млр. нейронів. Це є вершина еволюції. У 

сучасній техніці при всій її вдосконаленості, надійність роботи машин поки 

що не може конкурувати з надійністю роботи мозку, серця тощо. 

Моделювання живих організмів у техніці. У процесі моделювання живих 

організмів в техніці до біологічних перетворювачів вищої інформації в першу 

чергу відносять органи відчуття людини: очі, вуха, ніс, шкіру, а також 

відчуття температури, руху, рівноваги. 

Із перерахованих органів відчуття найбільший інтерес являють очі. 

Фотографічний апарат являю собою технічний аналог ока, в якому об’єктив 

заміняє кристалик, діафрагма – оболонку веселки, а світлочутлива плівка – 

сітчатку. В біоніці вже існує модель ока, на основі якої розроблені автомати 

для сортування листів на пошті, а також інші пристрої, які дозволяють з 

електронною швидкістю різні візуальні документи. 

Очі жаби, голуба мають складну будову. Жаба добре реагує на літальні 

апарати, які вона швидко розпізнає. На цій основі було розроблено модель 

для обробки інформації, що поступає від слідкуючих систем розвідки засобів 

зв’язку. Сконструйований прилад можна використовувати для швидкого 

розпізнавання ракет у польоту, що дозволяє скоротити час, необхідний для 

балистичних обчислень. 

Французький ентомолог Ж. Фабр описує, як оси заготовляють корм для 

личинок. Перед ними стоїть доволі складна задача – зберегти корм у свіжому 

стані протягом розвитку личинки. Кормом для личинки оси служать різні 

комахи. Оса поступає дуже мудро. Оса поступає дуже мудро: першим уколом 

жала вона паралізує нервовий центр комахи, пов’язаний з органами чуття, 

після втрати орієнтації, оса паралізує ще ряд центрів, які керують основними 

рухами. При цьому, вона ніколи не зачіпає нервових центрів, відповідальних 

за обмін речовин. Тому паралізована комаха довший час зберігається у 

свіжому стані. Таке знання нервової системи у комах визначається 

інстинктом, що передається по наслідству. 

Органи рівноваги медузи – слухові пузирки – допомагають медузам 

визначати наближення шторму і відходити в глибокі води. На основі цієї 

живої моделі вчені розробили прилад, що дозволяє передбачати шторм за 12 

год. до його початку. Це явище пов’язано зі здатністю медузи сприймати 

ультразвуки (шум вітру, моря) з частотою коливання нижче 20 Гц, 

недосяжними до людського вуха. 

Муха. Органи нюху багатьох живих організмів значно вдосконаліші від 

органів нюху людини. Нюховий орган мухи може служити моделлю для 

визначення мінімальної кількості різних запахів, в тому числі ядовитих 
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слабої концентрації. На основі цього зроблено прилад, який можна 

використовувати в підводних лодках, на рудниках, космічних кораблях тощо. 

На сьогоднішній день особливий інтерес викликає швидке пересування у воді 

китоподібних тварин (38 – 55 км / год.; 48 км дельфін, 100 км – меч-риба). 

Велика швидкість цих тварин обумовлена формою тіла, будовою шкіри, 

вмінням керувати своїми органами. 

Архітектура і біоніка. У процесі соціального розвитку людина у своїй 

діяльності нерідко зверталася до живої природи. Великий зодчий епохи 

Відродження Ф. Бруннелескі в якості основи для конструювання куполу 

Флорентійського собору використав шкаралупу пташиного яйця, а Леонардо 

да Вінчі, створюючи літальні апарати, будівельні та воєнні машини, ткацькі 

верстати, “копіював” форми живої природи. 

На основі вищесказаного появився новий напрямок теорії і практики 

архітектури – архітектурна біоніка. 

Як відомо, технічна біоніка вивчає принципи побудови і функціонування 

об’єктів живої природи з метою їх використання у вирішенні інженерних 

питань. Використання в техніці і архітектурі законів і форм живої природи є 

закономірним. 

Правомірність архітектурної біоніки визначається не тільки біологічним і 

технічним єднанням людства і навколишнього середовища, але й 

особливостями людського пізнання. Людський розум більшою мірою 

формується під впливом процесів, які відбуваються в природі. 

Архітектура є частиною світу, вона підпорядковується перш за все законам 

суспільного розвитку. 

В архітектурі є своя ієрархія (житлова комірка, житловий дім, генеральні 

плани тощо), в живій природі – своя (клітина, тканина, орган, організм тощо). 

Перед архітектурною біонікою стоїть завдання виявити подібні рівні цих 

двох ієрархічних систем з тим, щоби можна було знаходити правильні 

співвідношення при порівнянні форм і явищ в архітектурі та живій природі. 

Одним із основних напрямків архітектурної біоніки є вивчення 

конструктивно-тектонічних органічної природи. У формах живої природи 

проявляються механічні властивості конструкцій, які за допомогою зорового 

апарату ми відчуваємо: пружність, напруженість, еластичність, стійкість 

тощо. 
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Лекція 10. Декорування виробу. Декорування приміщень 

План 

1.Планування про декорування 

2.Опорядження виробу 

3.Види декорування виробу 

 

Декорування – це прикраса (від французького decor - прикрашати). 

Декорувати можна що завгодно: стіни, меблі, двері, вікна, посуд, подушки, 

фіранки тощо. Людина завжди прагнула зробити своє житло красивим. 

Первісний мисливець натхненно видряпувавмалюнки на стінах печери, 

давньогрецькі художники створювали незвичайні фрески, а наші з вами 

бабусі старанно вишивали скатертини й рушники, дідусі прикрашали 

різьбленням дерев`яні двері, предмети побуту тощо. Ми теж прагнемо 

зробити свої оселі затишними й красивими. Цей процес не такий складний, 

як здається, й може бути досить захоплюючим. 

Зазвичай декорування приміщень здійснюють за допомогою кольору, світла 

й фактури. 

Колір впливає на наш настрій і самопочуття. Яскраві відтінки спонукають до 

творчості, світло-зелені - заспокоюють, а блакитні дарують прохолоду в 

спеку. 

У кожному будинку особливе значення відіграє освітлення. Світло, яке 

використовується з метою декорування, повинно бути різнорівневим і 
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різноманітним за інтенсивністю. Наприклад, яскраве верхнє освітлення для 

прийому гостей і затишна напівтемрява для сімейної вечері. 

Фактура поверхонь теж дуже важлива. Так, ласкавий плюш обіцяє приємну 

дрімоту, а глянець скла і металу закликають до дії. 

Декорувати інтер'єр також можна деталями, що надають кожній кімнаті 

особливого характеру. Якщо в квартирі зроблено ремонт, у результаті якого 

гармонійно підібрані кольори, поєднуються матеріали, у кімнатах 

розставлені меблі, то вдихнути життя в оселю можна тільки завдяки деталям. 

Такими деталями можуть бути будь-які вироби, що доповнюють собою 

предметне середовище приміщення, роблять його образ незабутнім і додають 

завершеність будь-якій дизайнерській ідеї, й називаються предметами 

інтер'єру. 

Опорядження виробу 

Перед тим, як декорувати приміщення новим, спеціально виготовленим для 

нього предметом інтер’єру або виробом, що раніше вже використовувався, 

але потребує внесення певних змін у свій зовнішній вигляд, необхідно 

здійснити опорядження його поверхні. 

Опорядження виробу є одним із етапів технологічного процесу його 

виготовлення, під час якого йому надається гарного зовнішнього вигляду. Без 

цього етапу предмет буде здаватися незавершеним, а іноді взагалі може 

втратити своє функціональне призначення. Вироби, які створюють предметне 

середовище приміщень різного призначення, можуть бути виготовлені з 

різних матеріалів. Відповідно способи їх опорядження теж матимуть свої 

особливості. 

Як відомо, опорядження виробів з тонколистового металу та дроту 

здійснюють 

шліфуванням, поліруванням та, за необхідності, фарбуванням. 

Вироби з деревини теж можна шліфувати та полірувати, щоб надати їм 

привабливого вигляду й виділити текстуру. При опорядженні виробів із 

деревини досить часто на них наносять прозоре й непрозоре покриття. 

Щоб покращити декоративні якості виробів з деревини, застосовують 

імітаційне опорядження різними барвниками (для підсилення їх кольору), 

аерографією (для створення нової структури деревини), текстурними 

папером, тканиною, полівінілхлоридною декоративною плівкою з наступним 

ламінуванням, декоративним пластиком (для імітації бажаної структури 

деревини). Також можна виконати спеціальне опорядження деревини під 

метал. Для цього використовують олово, цинк, свинець, мідь, латунь, 

алюміній, бронзу у вигляді дроту діаметром 1…2,5 мм. Дріт закладають у 

металізатор, де він плавиться і в рідкому стані розпилюється на деревину. 

Після шліфування і полірування металізоване покриття стає блискучим. 

Види декорування виробу 
Чудовою можливістю змінити знайомий вигляд виробу інтер'єрного 

призначення є його декорування. Декорування приміщень – це практично 

найактуальніша проблема на сьогоднішній день. Основна мета 
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декорування – це досягнення естетичної єдності опорядження приміщення, 

меблевого оздоблення і декоративних аксесуарів. 

Зовсім необов'язково, щоб предмети інтер'єру були дорогими й новими. 

Завершити їх оформлення може допомогти декоратор – художник, який 

спеціалізується на декоруванні різних поверхонь та предметів. Кожен 

декоратор може з будь-якої, на перший погляд, непривабливої речі, зробити 

неповторну деталь інтер'єру. 

Але багато хто сьогодні вибирає хенд - мейд – декор, що зроблений своїми 

руками. Він у багато разів більш цінний і дорогий серцю, ніж декор 

найвідомішого дизайнера. Своїми руками можна зі звичайних речей створити 

оригінальний годинник, витончену люстру, дизайнерський столик, підставку 

ручної роботи, неповторні штори, фото-рамки тощо. Для ручного 

декорування виробів можна вибрати будь-який із його видів. Це можуть бути 

як традиційні види художньої обробки матеріалів, з яких виготовлені 

предмети інтер’єру, так і менш властиві їм види декорування. Розглянемо 

найбільш поширені з них. 

Традиційно вироби декорують елементами художньої обробки матеріалів. 

Зокрема, декорувати предмети з деревини можна випалюванням (пірографія, 

піротипія), мозаїкою(інкрустація, інтарсія, маркетрі) або різьбленням(плоско-

рельєфне, 

рельєфне, 

прорізне, об`ємне 

або скульптурне). 

20 
До 

найпоширеніших 

видів декорування 

виробів з металу 

належать: карбування, інкрустація, тиснення (штампування). 

Одним із досить простих видів декорування є нанесення на поверхню 

малюнка або орнамента за допомогою трафарету. Цей метод прикрашання 

інтер’єру є дуже популярним у Європі. Спеціальне лекало або трафарет 

можна придбати в звичайному будівельному магазині або виготовити 

самостійно і за його допомогою оригінальний малюнок можна нанести на 

будь-який виріб предметного середовища (корпусні меблі, посуд) або, навіть, 

на стіну. 

Так само просто декорувати поверхні 

предметів розписом або аплікацією (залежно від умінь і бажаного ефекту). 

Така техніка буде чудово виглядати й щодня радувати око. Якщо розпис 

виконати досить складно, бо він вимагає певних навичок, то з аплікацією 

впорається навіть дитина, основне – вибрати потрібний малюнок і підібрати 

колір. 

Одним з найкращих рішень при декоруванні скляних поверхонь, наприклад, 

дверей є використання вітражів, які зараз у моді. У звичайній квартирі 
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вітражі для дверей краще підбирати з цікавим, але не занадто яскравим 

малюнком. Двері вітальні, наприклад, може прикрашати вітраж, на якому 

зображений квітучий сад. Двері спальні будуть гарно виглядати, якщо на 

вітражі будуть зірки й місяць. Двері в кухню може прикрашати вітраж із 

зображенням багатого столу, фруктів тощо. 

Останнім часом стало дуже популярно декорувати меблі, посуд та інші 

предмети інтер’єру за допомогою декупажа. Цей вид декорування доступний 

абсолютно всім і, разом з тим, може перетворити звичайну пусту пляшку, 

стару тарілку або кавовий столик у витвір мистецтва. 

Часом нам дуже шкода розлучатися зі старими меблями, крім того, це зовсім 

необов'язково робити. До видів декорування, які надають старим меблям й 

іншим речам нового життя, можна віднести покриття предметів або їх 

частини емаллю. Вона наноситься безпосередньо на їх поверхню без 

попередньої підготовки. Найчастіше цей вид декору використовується тоді, 

коли треба приховати якісь недоліки. Популярним є також патинування – це 

такий декоративний прийом, синонімом якого є імітація зістареного 

матеріалу. Робиться це за допомогою нанесення спеціального синтетичного 

матеріалу (патини), у результаті чого з'являється ефект окислення, 

потертості, характерних для антикварних меблів. 

За допомогою цієї техніки можна зістарити фарбовані або лаковані вироби. 

Особливий, святковий вигляд надає таким речам позолота. Вона наноситься 

шляхом використання спеціальної позолоченої фольги (сусальне золото) або 

бронзового порошку. За подібною технологією здійснюється не тільки 

золочення, а й сріблення поверхонь різних предметів. Такий метод, до того 

ж, захищає дерев'яні вироби від гниття, а металеві від корозії. За його 

допомогою можна приховати відколи, подряпини тощо. 

Сьогодні все частіше інтер'єр декорують текстилем, завдяки його 

екологічності та безпеці. За допомогою тканин можна створити неповторну 

атмосферу затишку і комфорту, яка буде виглядати дуже стильно. 

Домашній текстиль може або контрастувати з основними кольорами 

інтер'єру, або нюансно доповнювати їх. Головне, щоб вибрані кольори 

поєднувалися між собою. Тканина в елементах декору може бути як 

однотонною, так і з малюнком. До того ж її можна розписати власноруч і 

отримати оригінальну чудову річ в одному екземплярі. 

Мозаїка – це такий вид декорування, який використовується не тільки на 

поверхнях з деревини. Нею можна прикрашати будь-що в своїй оселі, 

включаючи стіни, двері, підвіконня. Це дуже просто і цікаво, при цьому 

можна створити свій власний, неповторний візерунок з битих черепків 

посуду, шматочків скла та кахельної плитки. 

Ідей, як краще декорувати приміщення, існує чимало. Однією з кращих, поза 

всяким сумнівом, є ідея декорувати приміщення за допомогою кімнатних 

рослин. Вони роблять приміщення обжитим і при цьому виділяють кисень, 

поглинаючи вуглекислий газ. Квіти можна кріпити на стінах, ставити на 
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підвіконнях, підлозі, прикрашати ними столи, тумбочки, створювати з них 

куточки природи, зонувати ними приміщення. 

Отже, декорування предметів інтер’єру власними руками є досить 

продуктивним, і в той же час, цікавим заняттям. Важливо тільки пам'ятати, 

що для створення гармонійного простору, в одній кімнаті має бути не більше 

п'яти предметів, які акцентують на собі увагу. 
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Технології [Текст]: методичне видання «Конспект лекцій» (навчальний 

модуль «Дизайн предметів інтер’єру) рекомендовано для для здобувачів 

освіти освітньо- професійного ступеня: кваліфікований робітник /уклад. 
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