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Загальний опис дисципліни. 

Дисципліна «Дизайн архітектурного інтер’єру» є вибірковою 

дисципліною для здобувачів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 191 

«Архітектура та містобудування». 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння основних принципів 

формування інтер’єрів різного функціонального призначення, вивчення 

історичних та сучасних стилів вирішення архітектурного інтер’єру. 

Курс розрахований для підготовки спеціалістів в галузі проектування архітектурних 

рішень інтер’єрів різного функціонального призначення: житлових, громадських та 

промислових будівель. Даний курс надає студентам теоретичні основи та 

практичні навики розробки інтер’єрів приміщень, які застосовуються в 

процесі архітектурного проектування. 

В результаті   вивчення   дисципліни   студенти   спеціальності   191 

«Архітектура та містобудування» повинні: 

знати: 

- різноманітні схеми формування композицій інтер’єрів, функціональний 

аналіз існуючих та запроектованих інтер’єрів; 

- регіональні особливості і принципи формування композицій інтер’єрів у 

взаємозв’язку з функціональними схемами архітектурних об’єктів; 

- основні характеристики різних стилістичних напрямів в композиції 

архітектурного інтер’єру; 



- основні класи та види предметного наповнення інтер’єрів; 

- основні положення ергономіки. 

вміти: 

- застосовувати надбані знання у проектній практиці; 

- використовувати основи функціональної та технологічної організації 

інтер’єрів житлових, громадських та промислових об’єктів у взаємозв’язку з їх 

функціональними особливостями; 

- застосовувати основні принципи досягнення органічного взаємозв’язку 

екстер’єру та інтер’єру архітектурних об’єктів; 

- аналізувати основні властивості та загальні характеристики основних 

опоряджувальних матеріалів; 

- створювати загальні умови для формування колористичної, об’ємно- 

просторової та функціонально-технологічної комфортності інтер’єрів. 

 
Перелік тем, що виносяться на розгляд: 

1. Основні терміни та характеристики інтер’єрів; 

2. Історія формування інтер’єрів Стародавнього світу; 

3. Стильові особливості західноєвропейської архітектури в період 

Середньовіччя і Нового часу; 

4. Основи формування інтер’єрів житлових приміщень; 

5. Основи формування інтер’єрів громадських приміщень; 

6. Основи ергономіки при проектуванні інтер’єрів; 

7. Особливості проектування інтер’єру з використанням сучасних 

оздоблювальних матеріалів; 

8. Сучасні стилістичні напрями в інтер’єрах приміщень. 


	ВК - 01. Дизайн архітектурного інтер’єру – скорочений  силабус
	Загальний опис дисципліни.
	знати:
	вміти:
	Перелік тем, що виносяться на розгляд:

