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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Етнічний стиль інтер'єру 

 Мета: ознайомити здобувачів освіти з етнічним стилем інтер'єру; вивчити характерні 

ознаки етнічного стилю.  

Етнічні стилі інтер’єру — це напрями, які мають у собі національні особливості 

дизайну житлових приміщень якоїсь країни й зумовлені культурними традиціями та 

способом життя людей, які, у свою чергу, пов’язані з географічним положенням країни та 

її кліматичними умовами. Інтер’єри в таких стилях характерні для певних місцевостей 

(наприклад, французький чи середземноморський) або оформлені за допомогою 

декоративних елементів (масок, статуеток, вишивок, посуду, килимів та інших предметів), 

які втілюють національний колорит. 

Матеріали для дизайну інтер’єру в етнічному стилі добирають натуральні та екологічно 

чисті: палісандр, ебенове і червоне дерево, бамбук, ротанг, каміння і глину, кістку, шкіру, 

пір’я птахів. Переважають предмети ручної роботи або їх майстерні копії. Неабияка роль у 

створенні етнічних інтер’єрів належить текстильним декоративним виробам. 

Характеристика етнічних стилів оформлення інтер’єру. До етнічних належать 

стилі кантрі, англійський, американський, прованс, індійський, японський, які є одними з 

найпопулярніших у сучасному світі. 

Стиль кантрі (селянський стиль) позбавлений поняття сучасності або 

несучасності. Його теплота внесе затишок у будь-яке приміщення. Слово «кантрі» 

(country) — англосаксонського походження, воно означає одночасно країну і село. Стиль 

народився в США, але давно відійшов від першоджерела, став міжнародним та існує в 

безлічі різновидів. 

Для такого інтер’єру добирають природні тони: усі відтінки коричневого, жовтий, 

теракотовий, помаранчевий, рожевий кольори. Можуть траплятися й відтінки синього, 

зеленого, фіолетового, але вони мають бути максимально приглушеними і теплими. 

Відповідного колориту приміщенням додають штори, покривала, скатертини, 

серветки, килимки з орнаментальними малюнками, плетені абажури і меблі. Стіни 

прикрашають розписні керамічні тарілки, металева чеканка, оригінальне макраме. 

Найголовніші атрибути стилю кантрі — набивні ситці та клаптева техніка печворк. 

 

 

Інтер’єри в стилі кантрі 

 

 

 



Англійський стиль — елегантний і затишний напрям. Він передбачає лаконічність 

форм і продуманість деталей. Його основні принципи — аристократизм і стриманість. 

Головне в цьому стилі — добротність, справжність і натуральність в усьому. У наш час він 

виражається як у прямому копіюванні його історичних різновидів (вікторіанський стиль, 

чиппендейл, шератон), так і в еклектичному поєднанні духу і рис різних епох. 

 

Інтер’єри в англійському стилі 

Незмінними предметами декору англійського стилю є картини, сімейні фотографії в 

масивних дерев’яних рамках, фамільні портрети, настільні лампи і настінні бра, великі 

дзеркала в дорогих рамах із позолотою. 

 За опитуваннями, більш ніж для третини британців улюблене місце в будинку — 

вітальня. Найпопулярніший предмет у цій кімнаті — витвір мистецтва. На 

другому місці (з невеликим відривом) — багатофункційний телевізор. 

 62 % жінок Великобританії бажають мати вдома камін, серед чоловіків цей 

показник становить лише 54 %. 

Американський стиль. Цей стиль в інтер’єрі майже завжди асоціюється з так 

званими квартирами-студіями, де кухня, їдальня і вітальня, як правило, об’єднані між 

собою різними оригінальними способами. Він може поєднувати в собі класику, готику, 

модерн і навіть бароко. Основні його риси — простота й універсальність, а також свобода 

в просторі та розмірах меблів. 

 

Інтер’єри в американському стилі 

Стиль Прованс в інтер’єрі є французькою інтерпретацією стилю кантрі. Його 

назва походить від однойменного регіону на півдні Франції. Протягом кількох століть 

художники з усього світу з’їжджалися сюди, щоб зобразити соковиту, повну яскравих 

барв природу Провансу на своїх полотнах. Під впливом цієї природної краси і 

сформувався прованський стиль — світлий, затишний і навіть запашний через наявність 

безлічі квітів у приміщенні. 

Стиль Прованс швидко набув популярності, особливо серед митців, а в XIX ст. 

поширився в усій Європі. У сьогоденні інтер’єр житла в цьому стилі привертає увагу 

своїм комфортом і особливою атмосферою. У ньому гармонійно поєднуються французька 

розкіш і сільська простота. 

 

 



У дизайні інтер’єру в стилі Прованс найчастіше використовують білий, світло-

кремовий, пісочний, лавандовий, приглушений індиго, теракотовий, світло-сірий кольори 

помірних, наче вигорілих на сонці, відтінків. Важлива особливість цього стилю — повна 

відсутність темних і кричущих тонів. 

 

Інтер’єри в стилі Прованс 

Індійський стиль привнесе відчуття комфорту і спокою в будь-яке житло. 

Перевагу віддають червоному, малиновому, оранжевому, зеленому і бірюзовому 

кольорам. Доповнити інтер’єр в індійському стилі допоможуть розписні килими і 

покривала, легкі або, навпаки, громіздкі штори, порцеляновий посуд, різноманітні вази і 

статуетки з індійськими мотивами, дзеркала і світильники з латуні. 

 

Інтер’єри в індійському стилі 

Японський стиль — це переважання чітких ліній у поєднанні з ніжними 

відтінками колірної гами, що створює неймовірний комфорт і простір. Інтер’єр у цьому 

стилі вирізняється простотою та стриманістю, а натуральні матеріали (кедр, рисовий 

папір, клен, бамбук, камінь і плетена лоза) додають відчуття гармонійного єднання з 

природою. 

Традиційний японський будинок не має стін, і пейзаж є природним продовженням 

інтер’єру. Зсередини будинок ділиться не на кімнати, а на функційні зони (за допомогою 

ширм, завіс, перепадів рівня підлоги). 

 

Інтер’єри в японському стилі 



Принциповою особливістю японського стилю є наявність у приміщенні лише 

найнеобхідніших предметів меблів, побуту і декору. 

Скульптурні мініатюри (нецке), ляльки з дерева, бронзові статуетки, сувої з 

ієрогліфами (какемоно), бамбукові або солом’яні килимки, скриньки, віяла, карликові 

дерева (бонсаї), композиції з квітів (ікебана), світильники і витончений керамічний та 

порцеляновий посуд — усе це додає інтер’єру завершеного вигляду. 

 

 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його.   

 У чому своєрідність етнічних стилів інтер’єру? 

 Чому етнічні стилі здобувають все більшої популярності в наші дні? 

 

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

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

Успіхів! 

mailto:gr.ev@ukr.net

