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ВСТУП 
Дисципліна «Дизайн житлового середовища» підготовлена 

відповідно до навчального плану спеціальності 191 

«архітектура та містобудування», освітньо-кваліфікаційного 

рівня – магістр.  

Зміст дисципліни ґрунтується на науково-практичних 

знаннях з формування збалансованого просторово-

предметного середовища, упорядження життєдіяльності 

людини, смисло- і структуроутворення об’єктів матеріальної 

та духовної культури. Дизайнерська розробка предметно-

просторового середовища житла із метою її комплексного 

формування із урахуванням способу життя та естетичних 

потреб людини. Дисципліна спрямована на визначення 

напрямів і закономірностей формування просторово-

предметного середовища в контексті концепції сталого 

розвитку, взаємозв’язків між людиною, середовищем та 

іншими структурно-функціональними компонентами 

середовища, дають підстави вважати, що їх використання 

сприятиме у забезпеченні комфортних умов життєдіяльності. 

Анотація 
Засвоєння студентами практичних навичок реалізації 

власних творчих задумів в формотворенні штучного простору 

на рівних рівнях. Житлове середовище має відповідну 

специфіку, яка втілюється в елементах меблів та обладнання, 

які розробляються дизайнером та архітектором. Вивчення 

дисципліни передбачає вивчення історії виникнення житла, 

ознайомлення зі стилістичними особливостями його 

формування, методами виявлення форми, фактури та кольору 

в інтер’єрі та екстерʼєрі, нового не типового житла, зміни у 

плануванні, вплив сучасних будівельних технологій. Зміст 

курсу передбачає оволодіння студентами методами форм та 

конструювання через візуалізації творчого задуму, способами 

графічного відображення організації простору. 

Ключові слова: інтер’єр, екстерʼєр, міський дизайн, 

архітектурне середовище, природне середовище, житлове 

середовище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аbstract 
Discipline "Design of the living environment" is prepared in 

accordance with the curriculum of specialty 191 "Architecture and 

Urban Development", the educational qualification level - the 

master's degree. 

 The content of the discipline is based on scientific and practical 

knowledge on the formation of a balanced spatial-subject 

environment, the organization of human life, the meaning and 

structure of objects of material and spiritual culture.  Designing of 

the subject-spatial environment of housing for the purpose of its 

complex formation taking into account lifestyle and aesthetic needs 

of a person.  The discipline is aimed at determining the directions 

and regularities of the formation of the spatial-subject environment 

in the context of the concept of sustainable development, the 

relationship between man, the environment and other structural and 

functional components of the environment, suggesting that their 

use will contribute to providing comfortable living conditions. 
 
Key words: interior, exterior, urban design, architectural 

environment, natural environment, living environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменуван

ня показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

1 2 3 

Кількість 

кредитів  – 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура 

та будівництво» 

Цикл навчальних 

дисциплін вільного 

вибору студентів  

Модулів – 1 

Спеціальність 

191 «Архітектура 

та містобудування» 

Рік підготовки: 5-й Змістових 

модулів – 2 

Індивідуаль

не науково-

дослідне 

завдання :- 

Семестр: 9-й 

Лекції: 16 год. 

Практичні, 

семінарські 

16 год. 

Загальна 

кількість годин 

–  90 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 

– 33 

самостійної 

роботи 

студента –58 

Рівень вищої 

світи: магістр 

 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

58 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

- 

Вид контролю:  
залік 

Примітка. 

  Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить: 42% до 58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів 

усіх архітектурних спеціальностей з основами знань в області 

дизайну житлового середовища та отримання навиків 

проектної діяльності в організації середовища залюднення. 

Технологія і культура архітектурного проектування у галузі 

дизайн житлового середовища повинна дати основі поняття 

без врахування яких не можливе покращення комфортності 

перебування людини у штучному середовищі. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни є: 

дослідження головних форм ознак приміщення, їх значення 

у виробничому процесі та життєдіяльності людини; 

оволодіння навичками збору та опрацювання теоретичного 

та практичного матеріалу по заданій темі; 

дослідження форми та образу інтер’єра, згідно 

функціонально-просторової основи його організації; 

знайомство з побудовою інтер’єра та використання різних 

оздоблювальних матеріалів при його формуванні в різні 

історичні періоди; 

дослідження особливостей композиційного формування 

інтер’єру; 

дослідження ролі кольору, світла, масштабу, тектоніки, 

образу, пропорцій та ритму, синтезу мистецтв при побудові 

інтер’єру. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

Знати:  
- основні архітектурні стилі різних історичних періодів, 

та відповідно, характер формування інтер’єрів; 

- професійну термінологію, яка застосовується в процесі 

діяльності; 

- основні функціонально-технологічні фактори 

організації середовища приміщень; 

- перелік оздоблювальних матеріалів та їх основні якості; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- методи пошуку ідей щодо вирішення художнього 

образу інтер’єру; 

- основні особливості композиційного формування 

інтер’єру. 

Вміти: 
- самостійно створити дизайн-концепцію об’єкту 

проектування; 

- аналізувати перед проектну ситуацію; 

- проводити дослідження та аналіз аналогів; 

- знаходити свій особистий підхід вирішення завдання; 

- самостійно вибрати, в залежності від вимог конкретні 

проектні ситуації, найбільш ефективні методи розкриття 

художнього образу інтер’єра, згідно з використанням 

аналізувати матеріалів та композиційних засобів; 

- використання оздоблювальних матеріалів у 

функціональному, конструктивному, фінансовому та 

декоративному відношенні; 

- аналізувати композиційне рішення, єдність характеру 

всіх елементів дизайну, відповідність стильовій спрямованості 

та художньому образу; 

- самостійно виконати роботу та презентаційну 

документацію. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Дизайн і проектна наука 
Тема 1. Загальне поняття про середовище. Засвоїти 

поняття “середовище”, в якому живе людина. Загальна 

класифікація середовища. Розлянути характеристику 

природного, техногенного та соціально-політичного 

середовища. Визначити параметри навколишнього 

середовища. З'ясувати якісний стан компонентів середовища 

життєдіяльності.  

 Тема 2. Дизайн і проектна культура. Передумови 

виникнення та коротка історія розвитку дизайну. Гілки 

сучасного дизайну. Історія інтер’єру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3. Архітектурний простір та серодовище. Поняття 

простору в різних областях знань. Властивості архітектурного 

простору. Постір - популярний предмет інтер’єру. 

Тема 4. Основи ергономіки та архітектурно-дизайнерське 

проектування і основні розділи науки. Антропометричні та 

психофізіологічні властивості людини. 

Тема 5. Адаптація середовища до осіб неповносправних. 

Основні вимоги до обладнання та довкілля на основі типів осіб 

неповносправних. 
Тема 6. Основи ергономіки та архітектурно-дизайнерське 

проектування і основні розділи науки. Антропометричні та 

психофізіологічні властивості людини.Знаряддя праці та 

довкілля. 
Змістовний модуль 2. Інтерʼєр та дизайн житлового 

середовища. 
Тема 1. Композиційні вимоги до проектування середовища. 

Головні прийоми та засоби композиції. Нові формотворчі 

концепції дизайну.  
Тема 2. Будівельні норми і правила при виконанні дизайну 

житлового середовища. 
Тема 3. Стилістичні напрямки в інтер’єрі від Стародавньої 

Греції до сучасності.  
Тема 4. Способи організації інтер’єру. Способи зміни 

інтер’єру: прості прийоми декорування, повне 

перепланування, переробка із складними художніми 

рішеннями. 

Тема 5. Деталі проекту дизайну інтер’єру: об’ємно-

просторову композицію інтер’єру, стильове рішення, обробні 

матеріали, меблі і устаткування. Співвідношення стилю, 

кольору і світла. ормами і правилами. 
Тема 6. Способи декорування інтер’єра житла. Колористика 

в інтер’єрі.  
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

л п лаб. інд

. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи стилістики інтерʼєрів 

Тема 1. Загальне 

поняття про 

середовище.  

6 1 1 - - 4 

*Тема 2. Дизайн і 

проектна культура. 

Передумови 

виникнення та коротка 

історія розвитку 

дизайну. Гілки 

сучасного дизайну. 

Історія інтер’єру. 

7 1 1 - - 5 

*Тема 3. 
Архітектурний простір 

та серодовище. Поняття 

простору в різних 

областях знань. 

Властивості 

архітектурного 

простору. Постір - 

популярний предмет 

інтер’єру. 

7 1 1 - - 5 

*Тема 4. Основи 

ергономіки та 

архітектурно-

дизайнерське 

проектування і основні 

розділи науки. 

Антропометричні та 

психофізіологічні 

властивості людини. 

9 2 2   5 

*Тема 5. Адаптація 7 1 1   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

середовища до осіб 

неповносправних. 

Основні вимоги до 

обладнання та довкілля 

на основі типів осіб 

неповносправних. 
*Тема 6. Основи 

ергономіки та 

архітектурно-

дизайнерське 

проектування і основні 

розділи науки. 

Антропометричні та 

психофізіологічні 

властивості 

людини.Знаряддя праці 

та довкілля. 

9 2 2   5 

Разо за змістовим 

модулем 1 

45 8 8 - - 29 

Змістовий модуль 2. Оздоблювальні матеріали та 
обладнання у інтерʼєрі 

Тема 1. 
Композиційні вимоги 

до проектування 

середовища. Головні 

прийоми та засоби 

композиції. Нові 

формотворчі концепції 

дизайну.  

7 1 1 - - 5 

*Тема 2. Будівельні 

норми і правила при 

виконанні дизайну 

житлового середовища. 

7 1 1   5 

*Тема 3. 
Стилістичні напрямки в 

інтер’єрі від 

7 2 2 - - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стародавньої Греції до 

сучасності.  
*Тема 4. Способи 

організації інтер’єру. 

Способи зміни 

інтер’єру: прості 

прийоми декорування, 

повне перепланування, 

переробка із складними 

художніми рішеннями. 

7 1 1 - - 5 

*Тема 5. Деталі 

проекту дизайну 

інтер’єру: об’ємно-

просторову композицію 

інтер’єру, стильове 

рішення, обробні 

матеріали, меблі і 

устаткування. 

Співвідношення стилю, 

кольору і світла. 

ормами і правилами. 

9 2 2 - - 5 

*Тема 6. Способи 

декорування інтер’єра 

житла. Колористика в 

інтер’єрі.  

6 1 1 - - 4 

Разом за змістовим 

модулем 2 

45 8 8 - - 29 

Усього годин  90 16 16 - - 58 

ІНДЗ   - - - - 

Усього годин 90 16 16 - - 58 

Примітки: по пунктах відмічених * - виконується зведений 

реферат по курсу об’ємом до 15 сторінок формату Ф4. 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кільк

ість 

годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 

1 Дизайн інтер’ру житла у 

багатоквартирному будинку простими 

способами декорування. Два варіанти 

композиції однієї квартири; 

- видача завдання. Вступне заняття по 

темі. Ознайомлення із досвідом 

проектування; 

- клаузура по опрацюванню ідеї. 

Розробка елементу обладнання; 

- здача і обговорення робіт. 

2 

2 Дизайн інтер’ру житла у 

багатоквартирному будинку повним 

переплануванням. Два варіанти 

композиції однієї квартири; 

- видача завдання. Вступне заняття по 

темі. Ознайомлення із досвідом 

проектування; 

- клаузура по опрацюванню ідеї 

організації приміщень. Стилістична 

розробка меблів; 

- здача і обговорення робіт. 

2 

3 Дизайн інтер’ру житла у 

індивідуальному будинку. 

- видача завдання. Вступне заняття по 

темі. Ознайомлення із досвідом 

проектування; 

-  клаузура по опрацюванню 

внутрішнього простору; 

- опрацювання художньо-пластичної 

композиції приміщень та інтер’ру ; 

- розробка елементу інтер’єру; 

- здача і обговорення робіт. 

3 

4 Дизайн стилістичного вирішення 

елементів екстер’єру індивідуального 

житлового середовища. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- видача завдання. Вступне заняття по 

темі. Ознайомлення із досвідом 

проектування; 

-клаузура по опрацюванню ідеї 

просторово-дієвої організації фрагменту 

екстер’єрного середовища (тераси); 

- опрацювання фрагменту середовища 

екстер’ру; 

- розробка елементу заповнення 

(екстер’єрні меблі технічне оснащення, 

пластичні композиції); 

- здача і обговорення робіт. 

5 Стилістичне вирішення вітальні з 

використання ліпнини. 

- видача завдання. Вступне заняття по 

темі. Ознайомлення із досвідом 

проектування; 

-  клаузура по опрацюванню 

внутрішнього простору; 

- опрацювання художньо-пластичної 

композиції приміщення та інткр’єру ; 

- розробка елементу інтер’єра; 

- здача і обговорення робіт. 

3 

6 Стилістичне вирішення кухні з 

використання природних матеріалів. 

- видача завдання. Вступне заняття по 

темі. Ознайомлення із досвідом 

проектування; 

-  клаузура по опрацюванню 

внутрішнього простору; 

- опрацювання художньо-пластичної 

композиції приміщення та інткр’єру ; 

- розробка елементу інтер’єра; 

- здача і обговорення робіт. 

3 
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За підсумками дослідницького практикуму в кінці семестру 

проводиться практичний учбово-науковий семінар з 

доповідями кожного студента по виконаній роботі. Всі 

виконані роботи завершуються подання відповіного звіту або 

реферату.  

Теми доповнюються графічними роботами. 

 

8. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 

ЄКТС. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. 
Ознайомитися з напрямками і сферою 

застосування сучасного дизайну. 
12 

2. 
Основні стилістичні течії в архітектурі і 

дизайні житлових приміщень. 
12 

3. 
Дизайнерські технології в створені 

виробничого середовища 
12 

4. 
Антропометричні параметри обладнання 

та меблів в створені виробничого місця. 
12 

5. 
Містобудівельні норми і вимоги як 

основа в проектуванні середовища 
10 

 Разом 58 

Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння 

навчальним матеріалом у час вільний від обов'язкових 

навчальних занять. 

9. Методи навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При викладанні навчальної дисципліни „Дизайн житлового 

середовища” використовуються інформаційно-ілюстративний 

та проблемний методи навчання із застосуванням: 

лекцій; 

відеофільмів та СDR; 

виконання графічних вправ; 

зустрічей з провідними архітекторами і дизайнерами міста; 

екскурсій по архітектурним ансамблям міста. 

10. Методи контролю 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється в усній і письмовій формі. Контрольні завдання 

за змістовим модулем включають теоретичну частину 

(контрольні завдання завдання) і практичну частину 

(практично-графічні роботи). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами 

робіт: 

наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду 

конспектів; 

робота на практичних заняттях – шляхом усного 

опитування і перевірки виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація практично-графічні роботи; 

підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях; 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали 

оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Практичні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 

вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 
 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

5 5 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не 

зараховано з 

обов’язкови

м повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Методичне забезпечення  

 

1. Опорний конспект лекцій. 

 

 13. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / 

Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін.. – К.:КНУБА, 

2010. – 400с. 

2. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики 

структуроутворення/ Л. Г. Бачинська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. - Київ : Грамота, 2004. - Монографія. - 407с. : іл. - 

Бібліогр.:с.398-401. 

Допоміжна 
3. Техническая естетика и основы художественного 

конструирования/ Шпара П.Е. - К. Вища школоа. 

4. Компклесное формирование архитектурной среды. Книга 1. 

'Основы теории'. МАРХИ.Издательство СПЦ-принт, 2000-

188с. 

5. Дизайн архітектурного середовища. Методичні вказівки до 

практичних занять із курсу ''Дизайн архітектурного 

середовища /Укл. І.П. Гнесь, Ю.А. Рочняк', Л.И. Лучко, І.М. 

Пестій, Л.С. Гриюк. Львів НУ ''Львівська політехніка' Л.П.  

2001- 

6. Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Шимко В.Т.Дизайн 

архитектурной среды. Издательство:  Архитектура-С. Москва, 

2006 – 504 с. 

7. Крижановська Н. Я. Дизайн предметно-просторового 

середовища: конспект лекцій (для студентів денної форми 

навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 191 – 

Архітектура та містобудування освітньої програми «Дизайн 

архітектурного середовища») / Н. Я. Крижановська ; Харків. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. 

8. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура 

та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова ; уклад. Г. Л. Коптєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2018. – 15 с.  

9. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики 

структуроутворення/ Л. Г. Бачинська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. - Київ : Грамота, 2004. - Монографія. - 407с. : іл. - 

Бібліогр.:с.398-401. 

 

14. Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. 

Рівне, вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

5. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/. 

6. Цифровий репозиторій НУВГП /  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


