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Група № 26 

Предмет «Технології» 

Урок 40-41 

Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Робота над творчим проектом «Декор робочого місця адміністратора». Відомі 

декоратори сьогодення. 

 Мета: ознайомити здобувачів освіти з відомими декораторами сьогодення; ояснити 

сутність та технологію роботи над творчим проектом.   

 

 

 

 

Архітектура і дизайн ніколи не стоять на місці: 

розвиваються стилі, змінюються тенденції, з'являються 

нові імена. Талановитих дизайнерів багато, але лише 

деякі зарекомендували себе як справжні професіонали, 

їх роботи є творчими, продуманими і надихають. 

        Відкриємо ТОП 5 найсильніших імен у світі 

дизайну інтер'єру та познайомить вас з деякими 

роботами майстрів. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Келлі Уірстлер - дизайнер з Каліфорнії, засновниця Kelly Wearstler Interior Design. 

Своїми роботами Келлі змінила зовнішній вигляд десятків готелів по всьому світу. 

Однією з найбільш відомих характеристик стилю майстра є елементи меблів або навіть 

невеликі, але сильні деталі у всіх кімнатах. 

 

              
 

 
Говорячи про Келлі Уірстлер неможливо не згадати про її сміливі експериментм з 

кольорами, вона завжди створює ідеальну суміш кольорової палітри. 
Також дизайнер популярна своїми нейтральними і романтичними інтер'єрами, які 

славляться не менш унікальним естетичним і оригінальним підходом. 
 



2. Жан-Луї Деніо - французький архітектор і дизайнер, а також один з 

найпопулярніших декораторів сучасності, який в свої 43 роки удостоєний місця в 

топі зі ста найвпливовіших людей в дизайнерської індустрії. 

 
Визнаний у всьому світі своїми еклектичними і символічними інтер'єрами, Жан-Луї Деніо 

ніколи не дотримується чистоти стилю, а дозволяє йому варіювати в різних напрямках. 

 

        
 

Деніо є дуже талановитим і впевненим у собі майстром, так як здатний творити в режимі 

багатозадачності, розробляючи кілька проектів одночасно. 
Декоратор віддає перевагу пастельним тонам, більшість робіт засновані на принципі 

симетрії, і славляться своєю небагатослівністю і відсутністю зайвих елементів. У своїх 

роботах Жан-Луї пропагує класику, улюбленим кольором майстра є сірий. 

 

 
 

3. Карим Рашид є одним з найбільш плідних дизайнерів свого покоління, 

найвідоміший промисловий дизайнер Америки за версією журналу Tлime Magazine. 

 

 
 

Проекти дизайнера включають предмети розкоші, меблі, освітлення, дизайн поверхні, 

фірмовий стиль і упаковки. В роботі майстер використовує тільки якісні сучасні 

матеріали, а всі його творіння вирізняються своєю нестандартністю. 

 

         
 

 



 

 

 
Карім Рашид - володар 300 нагород і більше 3000 дизайнів. Деякі з них можна побачити 

на таких телевізійних каналах, як: MTV, Much Music, Friends, MTV Europe, MTV Cribs, 

The Style Channel, Fine Living і Fashion Television. 

 

             
 

 
4. Патриція Уркіола - італійський дизайнер і архітектор, володарка багатьох премій, 

серед яких: & W Designer of the Year і Design Prize Cologne. 

 

 
 

Працюючи над своїми проектами Патриція велику увагу приділяє саме зручності для 

людини. Її дизайн чистий, вона створює красиві та унікальні роботи. Також дизайнерка 

славиться своїми проектами предметів і меблів. 

 

   
 
 

Патриція робить дизайнерські продукти для найважливіших італійських і міжнародних 

компаній, таких як: Agape, Alessi, Axor-Hansgrohe, B & B Italia, Baccarat, Boffi, Budri, 

Cassina, De Padova, Driade, Ferragamo, Flos, Gan, Georg Jensen, Glas Italia і інші. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5. Келлі Хоппен - англійський дизайнер інтер'єру, автор і власник Kelly Hoppen 

Interiors. 
 

 
 

Стиль Келлі проявляється в тонко скоординованому злитті Сходу із Заходом; чисті лінії і 

нейтральні тони, змішані з чарівною теплотою і розкішним багатством. Майстер 

виділяється своїм умінням створити спокійні збалансовані умови. 

 

     
 

 
Хоппен удостоєна честі бути нагородженою численними нагородами за дизайн, зокрема 

вона була призначена членом ордена Британської імперії (MBE). 

 

      
 
 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. Яких відомих декораторів минулих років Ви знаєте? В якому стиді вони 

працювали? 

3. Підготуватися до захисту творчого проекту «Робоче місце адміністратора». 

Необхідно обрати конкретний стиль інтер'єру, витримати всі його складові та 

характеристики. Доповнити стильними предметами інтер'єру, обґрунтувати 

доцільність їх використання саме в цьому інтер'єрі. Проєкт необхідно виконати в 

програмі PowerPoint або намалювати від руки.  

 

  

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

