
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ 6. 

2. Назва: дизайн житлового середовища ; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Байцар Т.В., старший викладач; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- 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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: історія архітектури, основи та 

методи архітектурного проектування, композиція, архітектурні конструкції, основи реставрації та 

реконструкції. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___; 

12. Зміст курсу: змістовий модуль 1. Дизайн і проектна наука 

Тема 1. Загальне поняття про середовище. Тема 2. Дизайн і проектна культура. Тема 3. 
Архітектурний простір та серодовище. Тема 4. Основи ергономіки та архітектурно-дизайнерське 

проектування і основні розділи науки. 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.  

Змістовний модуль 2. Інтерʼєр та дизайн житлового середовища. 
Тема 1. Композиційні вимоги до проектування середовища. 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. 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.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. 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. – 36с. 

2. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 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. 

4. Архітектура цивільних будівель: індустріалізація/ О. С. Слєпцов; Олег Слєпцов. - Київ : А+С, 

2010. - Монографія. - 245с. : іл. - Бібліогр.:с.227-235. 

5. Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-го тисячоліття/ Л. М. Ковальський, Г. 

Л. Ковальська; Л.М.Ковальський, Г.Л.Ковальська; під. заг. ред. Л.М.Ковальського. - Київ : Основа, 

2011. - Книга. - 255 с.: іл. - Бібліогр.:с.253-254.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці семестру, опитування. Поточний контроль (60 балів):  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри  

архітектури та середовищного дизайну                              О.Л. Михайлишин, д.арх., проф. 

 

 

 

 

DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: ВБ 6. 

 2. Title: Design of living environment; 

 3. Type: selective; 

 4. Higher education: secondary 

 5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

 6. Semester when studying discipline: 9; 

 7. Number of established ECTS credits: 3; 

 8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Baitsar T.V., senior lecturer; 

 9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

 - the main architectural styles of different historical periods, and, consequently, the nature of the 

formation of interiors - professional terminology used in the process - the main functional and technological 

factors of the organization of the environment of the premises - a list of finishing materials and their main 

qualities - methods of finding ideas  on the solution of the artistic image of the interior; 

 the main features of the compositional formation of the interior. 

 Be able: 

 - independently create design concept of the object of designing - analyze before the project situation - 

conduct research and analysis of analogues - find their own approach to solving the problem - independently 

choose, depending on the requirements of the specific project situations, the most effective methods of 

disclosure of the artistic image  the interior, according to the use of analysis of materials and composite 

materials, - the use of finishing materials in functional, constructive, financial and decorative aspects, - 

analyze the  mpozytsiyne decision, the unity of nature design elements matching stylistic and artistic 

direction of the image - self-perform work and presentation documents. 

 10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training; 

 11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: history of architecture, foundations and 

methods of architectural design, composition, architectural constructions, foundations of restoration and 

reconstruction. 

 • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): ___; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Course content: (list of topics): content module 1. Design and design science 

 Theme 1. The general concept of the environment.  Topic 2. Design and design culture.  Theme 3. 

Architectural space and siblings.  Theme 4. Fundamentals of Ergonomics and Architectural Design Design 

and Basic Sections of Science.  Theme 5. Adaptation of the environment to people with disabilities.  Basic 

requirements for equipment and environment based on types of persons with disabilities.  Theme 6. 

Fundamentals of ergonomics and architectural design design and basic sections of science. 

 Content module 2. Interior design and living environment. 

 Theme 1. Compositional requirements for environmental design.  Theme 2. Construction norms and 

rules when implementing the design of the living environment.  Theme 3. Stylistic trends in the interior from 

Ancient Greece to the present.  Theme 4. Ways to organize the interior.  Theme 5. Details of the design of 

the interior: space-spatial composition of the interior, stylistic decision, finishing materials, furniture and 

equipment.  Ratio of style, color and light.  Orms and rules.  Theme 6. Methods of decorating the interior of 

the home.  Colors in the interior. 

 13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 

 1. Kryzhanovskaya N.Ya. Design of the subject-spatial environment: a summary of lectures (for full-time 

students of the educational level "Master" in specialty 191 - Architecture and Urban Development of the 

educational program "Architectural Environment Design") / N. Ya. Kryzhanovskaya;  Kharkiv  nats  un-t 

city.  households them  O. M. Beketov.  - Kharkiv: KhNUMG them.  O. M. Beketov, 2018. - 36 p. 

 2. Methodical recommendations for independent work on the discipline "Design of the Urban 

Environment" (for students of the 5th year of full-time study specialty 191 - Architecture and Urban 

Development) / Kharkiv.  nats  un-t city.  households them  O. M. Beketov;  structure.  G. L. Koptyev.  - 

Kharkiv: KhNUMG them.  O. M. Beketov, 2018. - 15 p. 

 3. Housing Architecture: Problems of the Theory and Practice of Structural Formation / L. G. Bachinska;  

Kiev.  nats  un-t bud-va and archit.  - Kyiv: Diploma, 2004. - Monograph.  - 407s.  : il.  - The Bibliographer: 

p.398-401. 

 4Architecture of civil buildings: industrialization / O. S. Spletsov;  Oleg Sliptsov  - Kyiv: A + C, 2010. - 

Monograph.  - 245s.  : il.  - The Bibliographer: p.227-235. 

 5. Architecture of higher educational institutions.  Universities of the 3rd Millennium / L. M. Kovalsky, 

G. L. Kovalska;  L. M. Kovalsky, G. L. Kovalska;  under.  comp.  edit  LMKovalsky.  - Kyiv: Basis, 2011. - 

Book.  - 255 s .: il.  - The Bibliographer: p.253-254. 

 14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

 16 hours  lectures, 16 hours  practical work, 58 hours.  independent work.  Together - 90 years. 

 Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools; 

 15. Forms and evaluation criteria: 

 The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final control (40 points): a record at the end of the semester, a survey.  Current control (60 points): 

 16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
       

      Head of a department 

of Architecture and environmental design                 O.L.Mykhailyshyn, Dr. Sc. in Architecture, Prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


