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Тема:  Поняття про дизайн інтер'єру 

Мета: Охарактеризувати поняття про дизайн інтер'єру; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Інтер’єр (фр. interieur — внутрішня частина, від латин. interior — ближчий до середини) 

— архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будинку, що забезпечує людині 

комфорт та визначає функціональне призначення приміщення. Наприклад, якщо це 

ресторан, готель або магазин, то інтер’єр має відображати його тематику, а якщо це 

житловий будинок чи квартира, то інтер’єр має відповідати стилю та смаку тих, хто там 

мешкає. 

      Дизайн інтер’єру — галузь дизайну, спрямована на інтер’єр приміщень з метою 

забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людиною. Інтер’єрний 

дизайн поєднує в собі художній та промисловий дизайн. Дизайн інтер’єру є важливим 

чинником формування в людини естетичних поглядів і художнього смаку. 

 
Мал. 1. Приклади сучасних дизайнів інтер'єру 

 

      Уявлення людини про красу змінювалося зі зміною епох. До того ж кожна людина — це 

стиль, а всі ми — яскраві індивідуальності. Утім, потреби людей розрізняються лише в 

деталях, а у своїй основі вони дуже схожі. Саме ця схожість дозволяє нам говорити про 

стиль узагалі. Стиль — це гармонія. Стиль є тоді, коли є естетична єдність об’єкта. 

    Історично сформована сукупність творчих принципів та особливостей відображення 

об’єктів матеріальної і духовної культури визначається як стиль певної епохи. 

    Стиль — це сукупність характерних ознак, особливостей, властивих будь-чому 

(наприклад, стиль меблів). 

   Головне завдання під час розробки інтер’єру — зробити так, щоб його елементи 

гармонійно поєднувалися та створювали цілісний образ — єдиний стиль. У кожного стилю 

є свої основні риси, конструктивні матеріали та характерні особливості, якими не можна 

нехтувати. Утім, стиль дає величезний простір для фантазії, він є основою, на якій 

формується дизайн-проект унікального інтер’єру. 

    Сьогодні існує велика кількість різноманітних стилів дизайну інтер’єру. Їх поділяють на 

класичні (з’явилися в минулі епохи), етнічні (характерні для певних народів) та сучасні 

стилі. Розгляньмо деякі з них. 

    Античний стиль сформувався за часів Давньої Греції та Риму, коли головними вважали 

гармонію і цілісність. Інтер’єри цього стилю відрізняються легкістю, височиною і 

мінімалізмом. Як правило, під час оформлення приміщення в цьому стилі використовують 

велику кількість кераміки, фресок та статуй. Для античного інтер’єру характерні грецькі 

візерункі та орнаменти, різноманітні геометричні елементи. Загальне кольорове 

оформлення найчастіше ґрунтується на двох контрастних відтінках, наприклад чорний і 

білий або коричневий і бежевий. Для декорування та оздоблення в античному стилі 

використовують білі, золотисті й теракотові кольори. 

     



      Бароко (від італ. barocco — дивний, вигадливий) — стиль, що зародився в Італії на межі 

XVII і XVIII століть. Його «батьком» вважають великого скульптора й живописця 

Мікеланджело. Саме він першим зрозумів, як можна застосувати пластику стіни для 

створення елементів, що підкреслюють стиль. Цьому стилю властиві пишність і урочистість 

(мал. 7). Характерною ознакою бароко є просторові ілюзії, фрески на стелях, золотий або 

срібний розпис, гобеленові шпалери, коштовний текстиль, картини в масивних рамах, 

двостулкові міжкімнатні двері. В інтер’єрі стилю бароко переважно використовують 

пісочний, карамельний, кремовий, білий і бежевий відтінки. Для оздоблення найкраще 

підійдуть теплі золотисті кольори, прохолодні сріблясті та темні насичені відтінки синього, 

гірчичного й шоколадного. 

     Класицизм (фр. classicisme від латин. classicus — зразок, норма, порядок) — художній 

стиль і естетичний напрямок в європейському мистецтві кінця XVII — початку XIX 

століття. Класичний стиль того часу — це чіткі прямі лінії, геометричні форми, стриманий 

декор, дорогі якісні матеріали (натуральна деревина, мармур, шовк тощо), скульптура та 

ліпнина. Колірна палітра — білий, блакитний, рожевий із золотом, колір молодого листя й 

ніжної ванілі. Неодмінні атрибути класичного інтер’єру — дзеркала, що розширюють 

приміщення і додають йому блиску, каміни, затишні крісла, низькі чайні та кавові столики, 

велика кількість світла, м’які килими ручної роботи, світильники, схожі на ювелірні 

прикраси, орнамент на стелі, картини з класичними сюжетами, масивні вази. 

     Ампір (від фр. empire — імперія) — стиль в архітектурі й мистецтві трьох перших 

десятиліть XIX століття. Цей стиль виник у Франції за часів правління імператора 

Наполеона I. Ампір можна сміливо назвати нащадком класицизму. У цьому стилі все 

спрямовано на розкіш: багаті оксамитові драпірування, прикраси з металу, на стінах — 

старовинні гравюри та картини. Ампір відрізняється єдиною колірною гамою, що надає 

інтер’єру цілісності й завершеності (мал. 9). Іноді в дизайні можуть використовуватися 

кольори, що контрастують один з одним, наприклад золотий і смарагдовий. Традиційно 

перевагу надають глибокому червоному, синьому, розкішному золотому та білому. 

Сьогодні інтер’єр у стилі ампір свідчить про високий статус і достаток власника, про його 

відданість традиціям. Цей стиль часто вибирають політики та бізнесмени. Саме в цьому 

стилі часто оформлюють офіси великих компаній і держустанов. 

      Модерн — популярний напрям у мистецтві, що з’явився в кінці XIX — на початку XX 

століття. Стиль модерн в інтер’єрі характеризується відмовою від симетрії і прямих чітких 

ліній на користь асиметрії, округлих форм. При цьому стиль модерн консервативний і 

пафосний. Характерною рисою модерну в інтер’єрі є хвилеподібні вигнуті лінії. Меблі в 

цьому стилі можуть бути і з прямими кутами, але обов’язково мають витончені елементи: 

фурнітуру, фігурні вигини ніжок і підлокітників. Аксесуарами у стилі модерн є фігурки під 

бронзу, срібло, вітражні картини, дзеркала в різьблених темних рамах, карнизи з химерними 

наконечниками, хутряні подушки, чохли для меблів із контрастних тканин тощо. Базовими 

відтінками колірної гами модерну є шоколадний, бежевий, червоно-коричневий, 

сріблястий, чорний, синій, фіолетовий, а також рожевий, білий, жовтий і червоний у 

невеликих кількостях для контрасту. 

     Нас оточує багато різних витворів матеріально-художньої культури: рукотворні 

ландшафти, архітектурні споруди, предмети інтер’єру, одяг тощо. Національні, історичні й 

культурні особливості народу відображені в етнічному стилі. У ньому втілені традиційні та 

самобутні мотиви, що формувалися кожним народом упродовж століть. 

    Етнічний стиль — це стиль у різних сферах життєдіяльності, що притаманний певному 

регіону (а іноді й окремому населеному пункту) і є відтворенням національних традицій. 

 



Етнічний стиль оформлення інтер’єру має декілька назв: етнічний стиль, екзотика, фолк або 

просто етніка. У дизайні інтер’єру цей стиль виявляється у використанні матеріалів, 

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

національного характеру. Так, у декорі в східних стилях часто використовують бамбук, в 

африканському — хутро диких звірів або його імітацію, у скандинавському — просту 

форму меблів, переважно з натуральної деревини. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке дизайн інтер’єру?  

2. Які стилі інтер’єру вам відомі ? 

3. Який стиль інтер’єру вам найбільше до вподоби ? Чому? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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