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Дуже складно знайти єдиний підхід до питання історії дизайну інтер'єра. І перша 

складність пов'язана з датою зародження дизайну. Відомо, що вже в найдавніші часи люди 

намагалися прикрашати місця свого перебування. Такими своєрідними прикрасами були 

кістки та шкури тварин, малюнки на стінах печер, різні фігурки, що зображали людей і 

тварин. Можна з упевненістю сказати, що мистецтво декорування житла з'явилося 

одночасно із зародженням культури стародавніх людей і пройшло ті самі щаблі розвитку, 

що і світова культура 

людства. 

Культуру Стародавнього 

Єгипту, Месопотамії, Індії 

та Китаю по праву можна 

вважати колискою сучасної 

цивілізації. Саме тут 

виникають перші держави, 

мова, писемність, 

література та мистецтво, а 

також закладається 

фундамент багатьох наук. 

Значний вплив 

давньосхідні цивілізації 

справили і на розвиток 

античної культури, яка в свою 

чергу стала основоположницею західноєвропейської культури. Саме період античності 

(450–1050 р. н.е.) можна назвати періодом початку історії дизайну інтер'єра, адже в цей 

час вперше піднімається питання балансу між функціональністю речей та естетичним 

навантаженням, яке вони несуть. 

Історичні стилі дизайну інтер'єру налічує більше п'яти тисяч років, за цей час 

основні поняття про архітектуру, меблів, елементів декору постійно змінювалися, 

утворюючи цілі школи і течії, відсилання до яких, можна зустріти в сучасному дизайні 

інтер'єру. Історія стилів інтер'єру в точності повторює історію самої людської культури. 

Подальша історія розвитку дизайну включає в себе багато етапів, на деяких з яких 

ми зупинимося більш докладно. 

Середньовіччя (IX – XII ст) характеризувалося деякою тьмяністю і навіть 

похмурістю кольорів у оформленні внутрішнього оздоблення житла. В основному це були 

кольори лісу, каменю і бронзи. Меблі в середньовічній оселі були простими і не 

відрізнялися вишуканістю форм. Виготовлялися вони, як правило, з дерева або металу, 

оскільки інших матеріалів у середньовіччі взагалі не було. Що стосується текстилю, то 

штори були більше захистом від протягів, ніж витонченим елементом декору. 

Середньовіччя відомо такими стилями в дизайні інтер'єра як романський, штауфенский, 

ранній англійський, готичний і районан. 

Наступним етапом в розвитку дизайну інтер'єра став Новий час (XV – XIX ст.) з 

усім різноманіттям властивим йому стилів. До даної епохи відноситься пізня готика і 

ренесанс, бароко, рококо і класицизм, еклектика та вікторіанський стиль. Кожен зі стилів 



мав свої відмінні риси. Так 

ренесанс характеризувався 

пишнотою та розкішшю 

внутрішнього оздоблення 

будинків. Колони, статуетки, що 

зображують античних богів, 

живописні картини, в основу 

яких покладено античні мотиви, 

громіздкі меблі, які нагадують 

мініатюрні архітектурні споруди 

– все це притаманне інтер'єру 

епохи Відродження. Наступники 

ренесансу – бароко і рококо 

також відрізнялися багатством 

внутрішнього оздоблення, 

поєднуючи в собі все найбільш 

незвичайне й урочисте. Красиві 

різьблені меблі, покриті розписами, лаком і позолотою, завіси з дорогих тканин, дзеркала 

у вигадливих рамах, стіни з атласною оббивкою, ліжка з балдахінами – все в будинку має 

підкреслювати високий статус його господарів. На зміну цим химерним стилям прийшов 

більш спокійний класицизм, основними рисами якого стали симетричність і елегантність. 

Меблі в класичному стилі відрізняються строгістю і простотою форм, але при цьому вони 

виготовляються з дорогих порід дерева. В інтер'єрі кімнат переважають спокійні пастельні 

кольори, коричневі відтінки меблів і паркету, а також білі кольори стін. Класичний стиль і 

сьогодні залишається одним з найбільш популярних стилів в декоративному оформленні 

приміщень. Технологічний прогрес диктує свої правила і стилі, які відносяться до 

наступної епохи розвитку дизайну інтер'єра, а саме до Новітнього часу (ХХ – ХХI ст.), 

характеризує практичність і функціональність. Серед них можна виділити модерн і 

експресіонізм, конструктивізм і арт-деко, мінімалізм і хай-тек. Усіх їх об'єднує простота, 

відкритість, максимум вільного простору і зручності. В сучасних інтер'єрах широко 

використовується сучасна техніка і новітні матеріали. 

Дизайн інтер'єру – це багатогранна, захоплююча галузь мистецтва, що 

характеризується унікальними формами, художніми образами і дає можливість для 

творчості, прояву креативності думки. Різноманіття стилів розкриває перед дизайнерами 

широке поле для фантазії, велика кількість форм стирає всі межі. Але при цій свободі 

творчості не можна забувати і про правила, канони дизайну, на яких базується 

досконалість ліній. Кілька десятиліть ведуться дискусії про час виникнення дизайну 

інтер'єру, як сформованої галузі знання і діяльності. Деякі вчені розглядають версію 

зародження естетики в оформленні житлового простору ще з епохи печерних людей: 

наскальні малюнки є підтвердженням цієї версії. На сьогоднішній момент існує чимало 

різноманітних стилів дизайну інтер’єру, таких як: класичний стиль, готичний, арт деко, 

стиль доби Ренесансу, етно-стиль, хай-тек. Кожен зі стилів має свої особливості та 

індивідуальні риси. Їх можна об’єднувати і тим самим, знаходити собі дизайн-проект по 

душі. 

 

Використана література:  

1) DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-6 

2) http://www.chaosland.com.ua/node/1409 

 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його.   

 Написати чинники, які, на Вашу думку, вплинули на історичні зміни у дизайні інтер'єру.  

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

Успіхів! 
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