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Предмет :Технології 

Навчальний модуль: Дизайн предметів інтер’єру 

Тема32:   Ознайомлення з професіями «дизайнер предметного середовища», 

«декоратор». 

Дизайнер інтер’єру – це фахівець зі створення нових проектів гармонійного 

середовища для поліпшення умов життя людини. Він створює неповторну 

обстановку, стиль, красу і затишок в приміщенні, втілюючи в реальність мрії і 

настрої замовників. У дизайні інтер’єру існує безліч різних стилів, що 

сформувалися в різні історичні епохи, наприклад хай-тек, деконструктивізм, 

романський, модернізм і … ще десятки, якщо не сотні.  

Професія дизайнера інтер’єрів включає весь процес оформлення інтер’єру, 

починаючи з планування приміщення, освітлення, систем вентиляції, акустики, 

оздоблення стін і закінчуючи розміщенням меблів, текстильним дизайном. 

Дизайн інтер’єрів ґрунтується на двох важливих принципах: 

 принцип функціоналізму – “що функціонально, те красиво” 

 принцип конструктивізму, який полягає не в складанні композиції предметів, 

а в створенні цілісної гармонійної конструкції 

Дизайн за визначенням – це сучасне мистецтво художнього конструювання, 

розробка зразків раціональної побудови предметного середовища. Саме слово 

«ДИЗАЙН» італійського походження від «Disegno». У перекладі воно має кілька 

значень: задум, план, намір, мета, креслення, ескіз, начерк, малюнок, візерунок, 

модель, шаблон, схема, композиція.  
Дизайнер - творець навколишнього світу. Він прагне охопити всі сфери життя 

сучасної людини, причому його цікавить не тільки зовнішній вигляд (оболонка) 

предметів, але і їхня внутрішня суть і функціональний взаємозв'язок.   
Дизайн  інтер’єру:Авангард 

 

Дизайн  інтер’єру:Ахроматичний стиль 

 
Предмети декору інтер’єру 

 

Предмети декору інтер’єру 
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Існує близько 10 напрямків дизайну і стільки ж спеціалізацій у кожному з них. Ми 

розглянемо найпопулярніші напрямки сучасного дизайну:  

Промисловий дизайн підрозділяється на дизайн знарядь праці, побутової техніки, 
меблів, транспортний дизайн і навіть дизайн механізмів. 

Дизайн середовища включає в себе художні рішення по візуальному оформленню 

будівель, інтер'єрів, дизайну світла та інших об'єктів, пов'язаних із зовнішнім 

виглядом навколишнього середовища. 

 Дизайн процесів  ділиться на дизайн матеріальних і нематеріальних речей. 

Наприклад, «описового дизайну» (нематеріального) вимагають бізнес-плани та 

концепції, медіа-кити, презентації. Даний вид дизайну широко застосовується на 

практиці не стільки самими дизайнерами, скільки маркетологами, pr-

менеджерами, працівниками рекламних агентств. «Матеріальна» сторона дизайну 

процесів - це, власне, оформлення описаної вище ідеї. Основні галузі роботи 

дизайнера процесів: дизайн церемоній, програм і фірмових стилів. 

Графічний дизайн - широке поле роботи не тільки для самих дизайнерів, а й для 

художників і оформлювачів, які свого часу зробили ставку на вивчення новітніх 

технологій,  до сфери графічного дизайну  відносяться поліграфія, веб-дизайн, 

дизайн ТМ (торгові марки і знаки) та інші види візуального дизайну з 

застосуванням комп'ютерної графіки.  

3D-дизайн (виділився з графічного дизайну в окремий напрям) в області 

«об'ємного» комп'ютерного дизайну, в яких вже можна працювати і заробляти - 

це 3D-анімація, 3D-презентації та дизайн інтер'єрів (макетів). Багато фахівців 

вважають цю область найперспективнішою, оскільки вона тісно пов'язана зі 

сферою мульти-медіа, яка розвивається семимильними кроками. Не за горами 

«конвеєр» з виробництва 4D-і 5D-продуктів.  

Ландшафтний дизайн включає в себе роботу фахівця як на комп'ютері, так і 

безпосередньо на землі. Основні сфери діяльності, де затребувані і 

впроваджуються знання дизайнерів ландшафтів - це створення штучних і живих, а 

також реконструкція зруйнованих ландшафтів, декоративна дендрологія, 

озеленення навколишнього середовища і житлових приміщень, флористика.  

Такий дизайнер слегкостью може перетворити звичайний дачну ділянку у чудово 

гарний сад. 

Архітектурний дизайн має більше відношення до роботи інженера-архітектора, 

ніж до роботи дизайнера. Кваліфікація архітектора вимагає більше знань, ніж 

дається при навчання за спеціальністю «Архітектурний дизайн». Тому при виборі 

професії архітектурного дизайнера вартує оцінити свої сили в якості інженера.   

Дизайнер одягу, взуття та аксесуарів - працівник індустрії моди. Вкрай 

затребувана спеціальність, однак багато фахівців стикаються з тим, що знайти 

топову роботу в даній області дуже складно, а часом практично неможливо.  . 

Веб-дизайнер - це різновид дизайнера. Йому мають бути властиві всі класичні 

якості дизайнера, тому що його завдання зробити логічне й приємне для ока 

оформлення інформації, що буде розміщена на сайті. Крім сайтів, веб-дизайнери 
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розробляють банери, інтернет-листівки, електронні презентації. Одним словом все 

те, що так чи інакше стосується графічного відображення на сторінках Інтернету.  

Дизайнер інтер’єру – це фахівець, який 

займається створенням стилю, затишку та 

комфорту в приміщенні. Професія 

передбачає супровід всього программ 

оформлення: починаючи від розробки 

проекту, закінчуючи підбором меблів 

відповідного стилю. Іноді в обов’язки 

дизайнера входять функції виконроба: він 

тісно співпрацює з будівельниками, 

відповідає за своєчасність доставки і якість 

матеріалів, виконання термінів і побажань замовника.  

Що робить і чим займається дизайнер інтер’єру?  

Робота починається з отримання замовлення, оцінки індивідуальності деталей і 

складності втілення ідеї в життя. Коли загальна концепція визначена, починається 

розробка проекту і його узгодження з замовником. За затвердженим ескізом 

створюється 3D модель, де окреслюється кожна деталь в найдрібніших 

подробицях. Останній етап – це втілення проекту в життя та його коригування у 

міру готовності. Дизайнер інтер'єру допомагає організувати простір з нуля або 

виконувати поточну роботу в процесі ремонту (приміром, співпрацювати з 

підрядниками, підбирати будівельні матеріали і меблі). Щоб працювати   

дизайнером інтер’єру, потрібно отримати спеціальну освіту. 

Особисті якості, наявність яких бажана для дизайнерів інтер’єра: творчі та 

художні здібності; креативність; здатність до сприйняття просторового 

співвідношення предметів; увага до деталей; здатність до створення образу за 

словесним описом; здатність до зорових уявлень, уміння передбачати результат; 

абстрактність, асоціативність і гнучкість мислення; навички креслення; здатність 

до конструювання і проектування; художні здібності; почуття смаку, гармонії і 

симетрії. Дана професія має наступні переваги: висока затребуваність на ринку 

праці;цікава творча робота, можливість реалізувати свої фантазії та задуми; 

новизна і різноманітність проектів, можливість удосконалюватися і розвиватися 

від проекту до проекту;як правило, у дизайнерів інтер’єрів хороший рівень оплати 

праці. 

 Недоліки професії:розбіжність смаків замовника і художнього бачення 

дизайнера; необхідність довго переконувати замовника в дизайнерському рішенні 

або підлаштуватися під його бажання. 

Декоратор інтер'єру 

Як правило, більшість декораторів вже мають 

дизайнерську освіту і додатково проходять 

навчання декораторському мистецтву на 

спеціальних курсах. Рідко в якому  ВНЗ є 

подібні спеціальності, тому диплому про вищу 

профільну освіту у декоратора може і не бути. 
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Набагато важливіше звернути увагу на його порт фоліо і досвід роботи. Нерідко 

декораторами стають люди з добре розвиненим художнім смаком або художники. 

Предмети декору інтер’єру Предмети декору інтер’єру 

 
 

Спеціальні навички: декоратори відповідальні передусім за естетику простору. 

Вони підбирають колірну палітру, купують і встановлюють окремі елементи 

дизайну, проектують меблі, підвісні аксесуари, текстиль. Декоратор повинен 

добре розбиратися в текстилі, антикваріаті і предметах мистецтва. У пошуках 

потрібного аксесуара вони можуть подорожувати по різних країнах, відвідувати 

блошині ринки і антикварні магазини. 

 Такого фахівця запрошують, коли необхідно трохи відновити і освіжити інтер'єр 

житла або прикрасити приміщення до якого-небудь урочистого заходу. Залучення 

до роботи декоратора доцільно у тому випадку, коли потрібний професійний 

погляд і порада відносно первинної задумки. 

Ці дві професії часто плутають, вважаючи, що обоє вони пов'язані з одними і 

тими ж завданнями. Але це не зовсім так: обов'язки декоратора і дизайнера все ж 

розрізняються. У кожного «профі» своє бачення про майбутню роботу і алгоритм 

дій, що сформувався. Як же зробити правильний вибір?  Кого саме найняти - 

декоратора або дизайнера залежить від конкретних завдань і масштабів 

майбутнього проекту.  Як правило, хороший дизайнер інтер'єру має усі навички 

декорування, і навпаки. Якщо ж все-таки хочеться вибрати вужчого фахівця, то 

корисно поставити собі декілька питань, що допомагають визначитися : 

У першому випадку досить звернутися до декоратора, а з другим завданням 

краще впорається дизайнер: 

Плануються дрібні структурні або кардинальні зміни в приміщенні? 

Наскільки функціональна кімната, яку планується переробити? 

Якщо йдеться про кухню або ванну, то слід пам'ятати, що в цих кімнатах 

функціональні зміни складніше утілити або відкоригувати під час ремонту. Якщо 

ж йдеться про спальню або другом житлі, то подібні перетворення торкнутися їх у 

меншій мірі. Меблі можуть бути незвичайної , химерної ,цікавої форми,щоб 

виникало бажання їх розглядати,дивуватися і захоплюватися ними. 
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 Біодизайн  – це не тільки окремий стиль інтер’єру, але і ціла наука, предметом 

вивчення якої є елементи та образи живої природи,засіб для створення 

естетичного і психологічного комфорту людини. Це прояв поєднання часточки 

природи із сучасним інтер’єром,можливість відчути справжню гармонію з 

навколишнім світом . Важливою вимогою організації інтер’єру є те ,що в такому 

житлі має бути затишно, свіжо, легко дихати,працювати й відпочивати.  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біоника в інтер'єрі 

   



6 
 

 

 



7 
 

 

 

 

  



8 
 

Предмет :Технології 

Навчальний модуль: Дизайн предметів інтер’єру 

Тема32:   Ознайомлення з професіями «дизайнер предметного середовища», 

«декоратор». 

Відповісти на питання: 

1.Як називають людину, яка займається дизайном інтер’єрів? Що робить і чим він 

займається ?  

2. Наявність яких  особистих якостей  бажана для дизайнерів інтер’єра? 

3. На яких двох принципах ґрунтується дизайн-інтер’єрів? 

4. Які існують напрямки дизайну? 

5. На чому ґрунтується побудова біодизайну? Що означає біодизайн? 

6. Хто такий декоратор інтер’єру?Якими він повинен володіти навичками? 

7.Чи відрізняються професії:  декоратора інтер’єрів   і дизайн інтер’єрів ? Якщо  

вони відрізняються , то в чому? 

8.Хто  може  займатися інтер’єром декоратор чи дизайнер? 

8.1Планується перепланувати дорослу кімнату в дитячу 

8.2Планується зробити перепланування кухні. 

8.3 В холі навчального закладу ведуться роботи по встановленню окремих 

елементів. 

8.4 На стіні в кімнаті знайшли зручне  місце і повісили панно в стилі стринг-арт. 

 


