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ТЕМА : ДИЗАЙН-ПРОЄКТ ПРИМІЩЕННЯ 

         Дизайн інтер'єрів починається з розробки дизайн-проєкту. Адже хороший 

дизайн-проєкт - запорука майбутнього успішного ремонту. У ньому 

враховується абсолютно все, від загальних планів, до розстановки меблів і 

освітлення. Навіть кількість плитки для ванної та кухні буде розраховано, не 

кажучи про інші оздоблювальні матеріали. 

          Дизайн проєкт - це набір креслень, специфікацій з обладнання, 

рекомендацій по підбору меблів, кошторису по застосовуванню чистових 

матеріалів.  

Правильно і вірно виконаний дизайн проєкт - це гарантія того, що всі 

закладені в ньому ідеї зможуть бути реалізовані будівельниками. 

Існують кілька варіантів дизайн-проєктів для інтер'єрів. Розглянемо їх. 

Перший дизайн-проєкт базовий, в нього дизайнер включає найнеобхідніші 

моменти: 

- плани приміщення до і після реконструкції; 

- види і розгортки внутрішньої поверхні стін; 

- плани стелі та підлоги, з урахуванням їх покриттів; 

- рекомендації по освітлювальному обладнанню, підбору дверей, 

оздоблювальних матеріалів і позиціонуванню сантехніки. 

Другий дизайн-проєкт розширить перший технічними деталями: планами і 

розрізами стелі й підлоги; схемами установки електрики і розташування 

розеток і вимикачів, а також підбором сантехніки та освітлювальних приладів. 

Третій дизайн-проєкт все гранично деталізує, в ньому будуть рекомендації по 

підбору меблів, аксесуарів та інших предметів інтер'єру. 

Повний дизайн проєкт інтер'єру створюється поетапно і включає в себе 

наступні етапи: 

1-й етап.  

Передпроєктна пропозиція: складається попередній план планування або 

перепланування інтер'єру 

2-й етап. 

Планувальні рішення. 

Зняття вимірів існуючої конфігурації стін. 

Функціональне зонування приміщень. 

Розробка планувальних схем приміщень (план стінових перегородок, план 

розміщення меблів і устаткування, експлікація приміщень). 

3-й етап. 

Стильові рішення. 

Об'ємне моделювання приміщень (портфоліо). 

Розробка об'ємно-графічних і кольорово-фактурних варіантів художнього 



рішення функціональних зон, розробка колеровочной таблиці.  

4-й етап. 

Технологічні рішення. 

Розробка плану стель. 

Розробка плану підлог. 

Розробка плану розміщення користувацького електрообладнання та 

світильників. 

Розробка архітектурних елементів оформлення. 

Розробка розгорток стін і конструкцій. 

Зведена карта обробки. 

Дизайн інтер'єру квартири, звичайно, краще зробить досвідчений фахівець. Чим 

ширші ваші задуми перестроювання житла, тим більше потрібне спілкування з 

дизайнером. І якщо під час відвідування будь-якої квартири вас охоплює дивне 

відчуття рівноваги, ви відчуваєте гармонію поєднання всіх навколишніх 

предметів, знайте - без підказок дизайнера тут не обійшлося.  

ДИЗАЙНЕР ІНТЕР'ЄРІВ 

Дизайнер інтер'єрів - це 

професіонал і професійний рівень 

дизайнера інтер'єру тим вище, чим 

краще він виконує основні вимоги, 

необхідні для створення інтер'єру. 

Це практичність, комфорт, 

вдале поєднання деталей, 

витриманість стилю і естетика. 

Компетентний дизайнер 

інтер'єру, покращуючи вигляд 

будинку або плануючи новий, 

акцентує свою увагу на тому, щоб 

досконально дізнатися, як живуть 

його мешканці, як хотіли б жити, і 

які їхні реальні матеріальні 

можливості для ремонту. 

Поступово, включаючись в 

проблеми майбутнього замовника, 

дизайнер інтер'єру без праці 

розставляє по місцях справжні 

пріоритети. 

 

Головне завдання, яке виконує професіонал-дизайнер, - розробка 

інтер'єру приміщення, що відповідає індивідуальності людини, яка має в ньому 

жити, його звичкам, темпераменту, способу життя. Ну, і природно, 



задовольняти смаком та уподобаннями господаря. При цьому основне завдання 

дизайнера, з огляду на спосіб життя і побажання господаря квартири, зробити 

так, щоб в оформленні інтер'єру простежувалася загальна лінія і його окремі 

елементи гармонійно і природно поєднувалися між собою, створювали цільний 

образ - певний стиль. 

Дизайнер інтер'єрів взагалі нічого не винен, крім як бути хорошим 

дизайнером. Хороший дизайнер не зобов'язаний вміти малювати, але він 

повинен бути творчою людиною, у якого багато ідей. Він повинен займатися 

вивченням чужих робіт, напрямків, стилів і всяких корисних наук про квіти і 

шрифтах. А така людина найчастіше через деякий час "виростає" з дизайну і 

починає хотіти чогось більш серйозного, цікавого і багатогранного.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР'ЄРУ  

 

ПЛАНУВАННЯ І ЗОНУВАННЯ ІНТЕР'ЄРУ 

 

1. Перш ніж починати дизайнерські роботи, накресліть план квартири, 

щоб оптимально використовувати простір і заздалегідь продумати варіанти 

розміщення меблів і елементів декору. 

 
План квартири до планування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План квартири після планування 



Розбийте квартиру на зони, для чого ви 

можете використовувати всілякі перегородки 

і подіуми, а також мобільні роздільники 

простору: стел лажі, етажерки, ширми, 

портьєри, жалюзі або навіть меблі, наприклад 

диван, за спинкою якого можна розташувати 

стіл.  

 
3. Користуйтесь основними законами:  

 світлі стіни і білі стелі оптично розширюють 

простір;  

ніжні візерунки на шпалерах або текстилі 

віддай перевагу-тельнее яскравих і помітних, 

так як останні привертають до себе більше 

внима ня; 

 підлогові покриття теж впливають на 

сприйняття - широкі статеві дошки або 

керамічна плит ка великого формату надають 

простору велику глибину; єдине підлогове 

покриття світлого спокійного тону стирає 

межі між окремими зонами, тим самим 

розширюючи простір і створюючи відчуття 

простору.  

 

М'яке світло ламп, рівномірно розподілених в приміщенні, візуально розширює 

простір. 

4. При виборі меблів в інтер'єр: 

Краще віддавати перевагу таким матеріалам, як світле дерево, сатиноване скло 

або ж метал з матовим блиском; 

Нейтральні кольори, блискучі поверхні і замикаються механізми замість ручок 

допоможуть уникнути ощуще ня захаращеності; 



Скляні дверцята шаф позбавляють інтер'єр від масивних фронтальних 

поверхонь; 

Відкриті стел лажні системи на металевих опорах здаються легкими і 

повітряними, не захаращують простір; 

Меблі на ніжках виглядають набагато легше, вони нібито ширяють над 

підлогою; 

Візуально виділити вхід, а також використовувати функціонально простір 

можна за допомогою шафок, розташованих навколо двері. 

5. Якщо ви хочете перетворити або розділити кімнату на кілька функціональних 

зон - вам допоможуть в цьому розсувні двері від підлоги до стелі. Звичайні 

двері забирають занадто багато місця, тому краще віддати перевагу дверям-

купе або «гармошці», а можна і зовсім обійтися без них. 

6. Використання віконного простору: 

У віконній ніші ви можете влаштувати місце для відпочинку і споглядання - 

помістіть там маленький диванчик без спинки, накидайте подушок - і місце для 

милування краєвидами з вікна готове; 

Широке підвіконня може перетворитися в добре освітлений рабо чий стіл - 

зробивши зону підвіконня робочим кабіні тому, почасти вирішується проблема 

нестачі функціонального простору. 

М'яке світло ламп, рівномірно розподілених в приміщенні, візуально 

розширює простір. 

Широке підвіконня може перетворитися в добре освітлений рабо чий стіл 

- зробивши зону підвіконня робочим кабінетом, почасти вирішується проблема 

нестачі функціонального простору.  

 
                  СИМЕТРІЯ 

                 викликає відчуття спокою,  

               відпочинку, строгості і сили  

 
               АСИМЕТРІЯ  

                 вносить в інтер'єр свободу,  

                 рух, динамізм  

Симетрична та асиметрична побудова передбачає використання таких 

композиційних засобів, як повтор, нюанс і контраст. 

З повтором найчастіше зустрічаєшся при аналізі симетричних рішень 



коли по обидва боки від осі розташовувалися однакові елементи., При цьому 

кількість повторень може бути різним. Якщо в явищі повтору зберігаються 

розміри, матеріал, колір, фактура, то зміни хоча б одного з цих складових в 

невеликих межах може дати нюансние рішення. Різкі зміни названих 

характеристик приводить до контрасту. 

 
Повтор 

 
Нюанс 

 
Контраст 

 

Якщо згрупувати прийоми, що дають один і той же ефект, то можна 

сформулювати наступні рекомендації: 

1. Відчуття більшої висоти досягається: 

 при фарбуванні підлоги в насичений колір, 

 при використанні контрастного до тла і великого малюнка, 

 при використанні лакованої поверхні, 

 за допомогою підсвітки нижньої зони приміщення. 

2. Ефект зорового збільшення висоти приміщення забезпечується 

наступними прийомами декорування стелі: 

 пристроєм вбудованих світильників, 

 використанням просторової структури підвісної стелі, 

 створенням блискучої поверхні або використанням дзеркального 

скла, 

 використанням підсвітки у верхній зоні приміщення, що 

збільшують яскравість стелі, 

3. Зорове розширення простору досягається: 

 при контрастному протиставленні кольорів вертикальних і 

горизонтальних площин, що обгороджують, 

 при зіставленні контрастних фактур. 

 
 

 


