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Тема:  Дизайн предметів інтер'єру 

Мета: Охарактеризувати поняття дизайну предметів інтер'єру; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Предметний дизайн — це ще один спосіб наповнити комфортом ваш особистий простір, 

додати йому краси й індивідуальності. Зручність користування та естетична виразність — 

ось основні характеристики, яким мають відповідати об’єкти, що нас оточують. Предмети 

інтер’єру допоможуть надати будь-якому простору неповторної атмосфери. Уся сила — у 

дрібницях, і найважливіше правильно підібрати їх. Під час оформлення кімнати 

предметами інтер’єру дуже важливо одразу визначитися зі стилем інтер’єру, щоб усе 

відповідало єдиній концепції. 

Критерії оцінювання предмета інтер'єру: 

 - Зовнішній вигляд. Форма, пропорції, кольори мають поєднуватися та створювати 

єдиний гармонійний образ об’єкта. 

 - Стильове рішення. Предмет має відповідати загальній інтер’єрній або 

екстер’єрній концепції. 

 - Практичність використання. Використання об’єкта має бути простим, 

безпечним та інтуїтивно зрозумілим. 

 - Зручність обслуговування. Виріб має бути технологічним у збірці і подальшому 

обслуговуванні. 

 - Мінімізація витрат на виготовлення. Продумати форму та конструктив так, щоб 

вони були виправдані функцією предмета і не вели до здорожчення виробу. 

    Дизайнерські предмети інтер’єру допоможуть надати завершеного вигляду будь-якому 

приміщенню. І зовсім необов’язково, щоб вироби були дорогими й новими. 

     Створити затишну атмосферу в кімнаті допоможуть настінні полички, але не варто їх 

використовувати в традиційному вигляді. Звичайну поличку можна по-різному подати та 

декорувати. У результаті ви отримаєте не тільки практичну річ, але й декоративну. 

  До поширених предметів інтер’єру належать декоративні світильники. Їх функціональне 

призначення полягає не тільки в тому, щоб освітлювати кімнату, а й щоб прикрашати 

приміщення. Такі світильники забезпечують м’яке світло, оскільки для них не 

використовують лампи високої потужності, а переважно світлодіодні лампочки. Готові 

світильники можна власноруч красиво прикрасити кольоровим склом або розписом. А для 

створення нового оригінального виробу підійдуть навіть звичайні скляні баночки. 

    У дизайні інтер’єру настінні годинники можуть бути як основним, так і додатковим 

акцентом. Їх виготовляють із різноманітних матеріалів — пластику, порцеляни, деревини, 

каменю, металу. Можна також поєднувати штучні й натуральні матеріали. За допомогою 

вдало оздобленого годинника можна підкреслити стиль приміщення. Але пам'ятайте, що 

форма й колір мають відповідати загальному задуму. Для класичного стилю та стилю 



модерн підійде годинник, зроблений із деревини і прикрашений металом. Для стилю кантрі 

краще обрати вінтажний годинник із боєм чи зозулею.  

     Ще одним предметом інтер’єру, що надає приміщенню індивідуальності, є декоративні 

подушки. Їх можна виготовити власноруч. Відповідно до загального стилю можна вибрати 

форму та колірну гаму. Прості текстильні подушки можна оздобити вишивкою. Дуже 

актуальною для виготовлення декоративних подушок буде техніка печворк — клаптикове 

шиття. Ви можете використати залишки матеріалів, поєднати їх та отримати оригінальний 

виріб. 

    Незамінними предметами інтер’єру є вази. Вони надають приміщенню закінченого 

вигляду. Важливо правильно дібрати вазу, щоб вона відповідала дизайну кімнати, інакше 

вона буде виглядати чужорідним елементом. Виготовляють вази з металу, пластику, скла, 

фарфору, кришталю, кераміки, вирізають із деревини і навіть плетуть із лози. Оригінальну 

вазу можна зробити власноруч зі звичайних пляшок і банок, прикрасивши їх тасьмою, 

шнуром, розписом, мозаїкою тощо. 

   Настінне панно — це предмет інтер’єру, здатний додати приміщенню справжньої 

«родзинки». Панно може бути виготовлене з різних матеріалів: кераміки, деревини, металу, 

тканини тощо. За способом виконання панно також дуже відрізняються. Зі звичайних 

доступних матеріалів ви можете виготовити чудовий елемент декору, що підкреслить 

загальний стиль інтер’єру. 

    Інсталяція (від англ. installation — установка, розміщення, монтаж) — художня техніка 

використання тривимірних об’єктів для зміни сприйняття простору людиною. У мистецтві 

інсталяція — це просторова композиція, оригінальний арт-об’єкт, створений з різних, часом 

дуже несподіваних, деталей, побутових предметів і елементів. Своїми інсталяціями 

художники змушують поглянути на звичні речі зовсім по-іншому, вони відкривають їх нові 

символічні функції 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке предметний дизайн? 

2. Які дизайнерські предмети інтер’єру, на вашу думку,  найбільше допомагають зробити 

інтер’єр  затишнішим? 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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