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В процесі вивчення даної дисципліни студенти  ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ЗАГАЛЬНИМИ 
ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ІНТЕР’ЄРІВ РІЗНИХ ТИПІВ СПОРУД з врахуванням функціональних, 
естетичних, економічних чинників. 
Передумова для вивчення дисципліни   є набуття теоретичних та практичних навичок за 
професійними дисциплінами першого (бакалаврського) рівня: архітектурне проектування, 
архітектурна композиція. 
 
ПРН 22. Визначити склад та стадії розробки проекту інтер’єру; описати основні ергономічні 
властивості предметів обладнання в інтер`єрі; відтворити засоби пошуку архітектурно-художнього 
образу об’єкту в залежності від його функціонального призначення. 
 
Диференційовані результати навчання:  : 
 
знати: 
- методику проведення передпроектних досліджень;  



-методику проектування просторового середовища інтер’єру житлових та громадських будівель; 
- засоби пошуку архітектурно-художнього образу інтер'єру в залежності від функціонального 
призначення об'єкту; 
- особливості проектування та трансформації просторового середовища інтер'єру ;  
- вплив колористичного рішення інтер'єру на психологічний та фізіологічний  стан людини; 
-знати ергономічні вимоги щодо проектування інтер’єрів різних за типом  
споруд; 
володіти: 
- методикою передпроектних досліджень; 
- методикою пошуку архітектурно-художнього образу об`єкту; 
- методикою проектування інтер’єрів житлових та громадських будівель; 
 вміти: 
- проводити  передпроектні  дослідження; 
- розробляти інтер'єри житлових та громадських будівель з урахуванням вимог ергономіки,  на 
базі знання колористичних особливостей проектування середовища  з різною функцією, з 
використанням сучасних матеріалів та конструкцій; 
- застосовувати у творчій діяльності закони і правила композиційної організації інтер’єру, а     
також способи інтерпретації, стилізації, трансформації. 
- адаптувати творчу діяльність до вимог і умов споживача. 
       

 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№п/п 
 

Назва тем 
 

Кількість годин 
лекції практичні самостійна 

Передпроектні дослідження 
1.1 Специфіка роботи дизайнера інтер’єру. Види 

передпроектних досліджень. Робота з об`єктами на 
рівні обстеження. Аналіз та проектування 
конструктивних та комунікаційних систем в будівлі. 

2  4 

Проектування просторового середовища інтер’єру 
2.1 Особливості сприйняття просторового середовища.  

Образне рішення об’єкту 
2 2 8 

2.2 Розробка гнучкої планувальної схеми споруди 2 2 8 
2.3 Архітектурно-художнє оздоблення підлог. Плани  

підлог. 
2 2 8 

2.4 Архітектурно-художнє оздоблення стель і стін. Плани  
стель. Розгортки стін 

2 2 8 

2.5 Колористичне рішення та освітлення в інтер`єрі. 2 2 8 
2.6 Розробка засобів комунікації (сходи, ліфти). 2 2 8 

Обладнання в інтер`єрі 
3.1 Основи ергономіки. Ергономіка та обладнання 

інтер’єрів 
Сучасні технології та матеріали в обладнанні. Зв`язок 
комунікаційної схеми будівлі з предметами 
обладнання 

2 2 8 

 Всього 14 10 66 
 
 



 
Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 
навчальною дисципліною «Технічна механіка рідини та газу» складає 60 балів та 100 балів 
відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість 
балів 

Максимальна 
кількість 

балів Засоби оцінювання Кількість у 
семестрі 

Графічна робота 1 40 60 

Залік 1 20 40 

Разом  60 100 

 
Графічна робота складається з дев’яти аркушів формату А-3 (А-2, в залежності від розмірів 

приміщень) : 
1. Обмірне креслення.  
2. Розробка 2-3 варіантів перепланування. 
3. План демонтажу та монтажу перегородок.  
4. План з розташуванням меблів. Аксонометричне зображення кухні. 
5. План підлоги. 
6. План стелі з розташуванням світильників та розподілом ліній за вимикачами. 
7. План електрики. 
8. Розгортки стін обраного приміщення. 
9. Перспективні зображення інтер’єру. 

 
 

Інформаційне забезпечення 
Основна література 
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