
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

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 

 

Урок № 9 

Дата: 24. 01.2023 

Тема:  Сучасні стилі інтер’єрів 

Мета: Охарактеризувати поняття  про сучасні стилі інтер’єрів; розвивати аналітичне 

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

      Сьогодні існує багато сучасних стилів дизайну. Найбільш популярними серед них є 

авангард, біодизайн, мінімалізм, стиль фьюжн, футуродизайн, авторський дизайн та інші. 

     Авангард як художній і архітектурний стиль виник на початку XX століття в колах 

передової, революційно налаштованої щодо мистецтва молоді. Стиль ґрунтується на 

почутті ритму, кольору й форми. В авангардному інтер’єрі можна й потрібно 

використовувати прогресивні ідеї. Головний принцип — новизна. Стиль авангард — це 

художньо відтворена геометрія: квадрати, прямокутники, кола. Можна застосовувати 

майже будь-які матеріали. Однак перевагу краще надавати найсучаснішим і передовим: 

новим видам шпалер, лакофарбових матеріалів, ламінованого покриття тощо. В оформленні 

стін доречними будуть металізовані шпалери, декоративні штукатурки. Оригінальне 

колірне рішення забезпечать сучасні лакофарбові покриття. А 3D-підлога в одній із кімнат 

може стати родзинкою всієї квартири. В авангарді використовують переважно чисті 

кольори: білий, червоний, жовтий, зелений, чорний та інші. Стіни можуть бути пофарбовані 

в контрастні кольори, а можна виділити тільки одну з них. М’які меблі можуть бути як 

округлих форм, так і з чіткими геометричними обрисами або навіть зовсім безформними. 

Головне — форма меблів має бути незвичайною, цікавою, щоб виникало бажання її 

розглядати, дивуватися і захоплюватися. Авангард — це завжди сміливий експеримент. 

    Стиль хай-тек (похідне від англ. high technology — високі технології) в інтер’єрі відносно 

молодий — він з’явився і набув популярності в кінці XX століття. По суті, це творче 

осмислення високих технологій. Основою цього стилю вважають функціональність 

приміщення. Приміщення в стилі хай-тек — це завжди гармонійне поєднання простору і 

світла, форми предметів і їх колірного рішення, ідеальних пропорцій і найновіших світових 

технологій. Основні ознаки цього стилю — використання прямих ліній і простих фігур, 

застосування скла, пластика, металу, трубчастих конструкцій із металу, освітлення, що 

створює ефект великого приміщення, використання сріблясто-металевого кольору. Як 

основні матеріали використовують скло, метал і пластик. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке стиль авангард? 

2. Що таке стиль хай-тек? 

Домашнє завдання: дати відповідь на запитання та 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) 
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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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