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Людина інтуїтивно прагне забезпечити максимальний комфорт і зручність в приміщенні, в 

якому він проводить свій час, будь то офіс, робочий кабінет, квартира або котедж. Поєднання 

затишку і спокою для спальні, ділової обстановки і найменшою стомлюваності для офісу - 

всього цього можна домогтися за допомогою дизайну інтер'єру.   

В даний час словосполучення «дизайн інтер'єру» часто розуміється кожною людиною по-

різному. Якщо слово «інтер'єр» вживається в досить конкретному сенсі - це внутрішній простір 

приміщення, а також його облаштування, то вираз «дизайн інтер'єрів» можна трактувати як 

конструювання внутрішнього простору приміщення, засноване на принципах поєднання 

зручності, економічності і краси.     

Дизайн інтер'єру - це 

мистецтво, в якому дизайнер стає 

художником. Створення унікальних 

інтер'єрів вимагає як уміння відійти 

від шаблонів, так і великого 

накопиченого досвіду, щоб 

уникнути дрібних помилок.     

На практиці, дизайн інтер'єру - 

це, перш за все приборкання 

простору. Дизайнер починає 

працювати з усім обсягом 

приміщення і потім насичує його 

потрібними фарбами, деталями і 

предметами. Крім краси та 

економічності, дизайн інтер'єру 

повинен поєднувати в собі 

зручність. Наприклад, навіть 

невеликий простір у холі чи 

коридорі може служити гідними воротами в будь-яке приміщення, якщо в ній знайдуть собі 

місце шафа-купе, дзеркало, парасольниця, полиця для взуття і невеликий пуфик.     

У разі оформлення інтер'єру для офісів все виявляється трохи прозаїчніше, адже існують, 

наприклад, усталені схеми інтер'єрів для різних областей бізнесу: строгий темний для 

юридичних контор, світлий з великою кількістю фітодизайну - для салонів краси і т.д. Але, 

звичайно ж, як і в будь-якому мистецтві, усвідомлене експериментування буде тільки вітатися.   

Всі інструменти, якими вміло маніпулює дизайнер інтер'єру (сучасний дизайнер - за 

допомогою комп'ютерного тривимірного моделювання), навряд чи вдасться перерахувати, ось 

лише початок списку:     

 Меблі, побутова техніка   



 Оздоблення приміщення (матеріал покриття підлоги, стеля, стіни)   кольорова гама   

 Прилади освітлення    

 Фітодизайн  

 Предмети декору 

 

 

Дизайн інтер'єру прийнято розбивати 

на етапи. Їх може бути два, три і більше, 

але те, що вони існують в роботі над 

дизайн проектом – це незаперечний факт. 

Це дуже допомагає впорядковує рух 

думок і дозволяє правильно планувати 

свій час і дизайнеру і замовнику. Етапи в 

дизайні інтер'єру, точніше їх назва, у 

кожного дизайнера мають свої 

особливості та нюанси. 

 

      Існує три базових етапу в дизайні інтер'єру:     

 Етап планувальних рішень;   

 Етап створення ескізів інтьер'єрів;   

 Етап проектування і робочі креслення.     

Кожен з етапів створення дизайну інтер'єрів має свої особливості в роботі.  

 

 

 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити його.   

 Написати, які, на Вашу думку, роботи можливі у кожному з трьох базових  етапів в 

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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