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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ 

 
 
 
 
 
 
 

Дизайн інтер’єру — порівняно нова для незалежної України дис-
ципліна. Вона вимагає від дизайнера базових знань з історії ди- 
зайну, типології громадських та житлових споруд, основ компози-
ції, існуючих архітектурних стилів та вміння користуватися ними в 
практиці проектування. У курсі базової підготовки дизайнерів сту-
денти послідовно знайомляться з інтер’єрами різних типів громад-
ських та житлових приміщень — від простих до більш складних, 
поступово охоплюючи всі стадії проектування. Даний посібник, 
розрахований в першу чергу на спеціалістів-дизайнерів напряму 
«Мистецтво», надає допомогу студентам у самостійному вивченні 
функціонально-просторових основ організації інтер’єрного просто-
ру, композиційних особливостей, існуючих стилів та сучасних сти-
лізацій інтер’єрів. 

Дизайн інтер’єру як вид проектної діяльності займає граничне 
місце між суто архітектурною діяльністю та промисловим дизай-
ном, створенням об’єктів штучного середовища. Відмінність архі-
тектурних об’єктів від переважної більшості інших об’єктів проект-
ної творчості полягає в поєднанні одразу двох видів простору, з 
якими взаємодіє об’єкт проектування: зовнішнього (екстер’єру) та 
внутрішнього (інтер’єру). Об’ємно-просторові характеристики бу- 
дівлі визначаються саме його інтер’єрами, сукупністю внутрішніх 
просторів. А зовнішній вигляд будинку — екстер’єр — слугує посе- 
редником, що забезпечує зв’язок з навколишнім середовищем. 

Звичайно, цілком можливо уявити граничну ситуацію — об’єкт, 
який фактично не має екстер’єру. До таких об’єктів відносять під-
земні простори, наприклад, станції метро та торговельні комплекси 
або архітектурні об’єкти, що існують у несумісному для життя 
людини середовищі — під водою або в космосі. Існують і проти-
лежні ситуації: архітектурні об’єкти, які не мають інтер’єру в його 
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традиційному розумінні. Це, наприклад, декоративно-монумен-
тальні архітектурні комплекси, власне без утилітарних функцій або 
середовище, що служить для організації і створення певного спе-
цифічного образу. Тут роль інтер’єру починає виконувати відкри-
тий простір. Відомий теоретик архітектури О. Габричевський опи-
сував будь-яке архітектурне середовище як взаємодію двох еле-
ментів: маси та оболонки, один з яких домінує. Отже, інтер’єрний 
простір можна визначити як архітектурне середовище, що запов-
нює архітектурну оболонку (будівлю) та взаємодіє з розміщеними в 
ньому масами (предметним наповненням). 

Так, сам по собі поділ на інтер’єрний та зовнішній простори до-
сить умовний. Навіть у традиційних архітектурних об’єктах ін-
тер’єр не обов’язково замкнений у межах стін будинку, але може 
розкриватися зовні, охоплюючи навколишній простір, або, на-
впаки, активно вводити зовнішнє середовище всередину будинку, 
візуально поєднуючи інтер’єр. Прикладом перших можуть бути ви-
ставочні комплекси, де експозиція існує як усередині будинку, так і 
зовні, а також торговельні об’єкти, кафе, ресторани з літніми та 
відкритими майданчиками. Прикладом проникнення навколишньо-
го середовища в інтер’єр можна вважати атріуми, зимові сади.  

Існує також особлива категорія «проміжного» простору, що се-
мантично та функційно розподіляє внутрішнє та зовнішнє середо-
вище: вхідні зони, тераси, лоджії й т. д. У деяких країнах такому 
простору надають спеціального, сакрального змісту. В еліністично-
римській релігії, згадаємо, дверям та порогу надавалось особливе 
значення. Над ними мала владу богиня Карна, яка оберігала дітей 
від злих духів. Відомий дволикий Янус саме тому і мав два облич-
чя, що слугував обом просторам одночасно. У філософії дзен-
буддизму існує навіть свій термін — «ма», що означає «перехідний 
простір». Відомий японський архітектор Арата Ісодзаки, напри-
клад, вважає такі простори відмінною рисою своєї архітектури. 
Окрім більш-менш звичних, напівзаглиблених вхідних зон, він ви-
користовує нетривіальні: наприклад, структури, що створюють 
ілюзію геометричної завершеності будинку, тоді як реальні несучі 
конструкції відсунуті всередину. 

Як правило, в курсі підготовки спеціалістів-дизайнерів напряму 
«Мистецтво» не передбачається самостійне архітектурне проекту-
вання приміщень, студенти використовують для розроблення ди-
зайн-проекту інтер’єрів плани існуючих будівель. За вибором ви-
кладача, це можуть бути реальні приміщення, де студенти під 
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наглядом викладача проводять обміри й фотофіксацію, або розроб-
лені професійними ліцензованими архітектурними фірмами при-
міщення спеціального призначення — відповідно до завдання про-
екту. В окремих випадках під керівництвом викладача студент 
може подати пропозиції щодо реконструкції даного приміщення, 
які не суперечать існуючим будівельним нормам та правилам. Сту-
дент має право також використовувати самостійно підібрані крес-
лення приміщень для розроблення дизайну інтер’єрів, якщо вони 
збігаються з вимогами конкретного курсового завдання. Тому в да-
ному посібнику основну увагу приділено композиційним та сти-
льовим характеристикам, а принципи проектування архітектурного 
простору інтер’єрів викладені в скороченому вигляді. 

Автори висловлюють подяку Всеукраїнському благодійному 
фонду «Інтер’єр: третє тисячоліття» та ТОВ «Архітектура і пре-
стиж» за наданий ілюстративний матеріал — фотографії інтер’єрів 
учасників конкурсів на кращий реалізований інтер’єр року 
«ІНТЕР’YEAR 2000–2010». 

У тексті й кольорових вкладках наведені фотографії інтер’єрів, 
виконаних такими відомими українськими архітекторами та дизай-
нерами, як: С. Коцепуп (1.4), В. Гарсія Ортега, І. Стародубцева (1.6), 
В. Бастричев (1.7, 1.39), К. Бадяєва (1.14), К. Єльчиць (1.15, 3.87), 
О. Дідушок, С. Павлюк (1.16), Е. Лещенко (1.19), Є. Рубцов, Н. Єль-
чиць (1.21), Н. Філоненко (1.22), О. Кондрацька (1.23), Л. Кравцова, 
Н. Стасюк (1.25), Ю. Серьогін, А. Дощенко (1.27, 1.28), М. Леван-
довський (1.29), С. Юнаков, І. Чорна (1.30, 2.2), В. Марченко (1.32), 
І. Задоя (1.33, 2.6), Д. Оболончик (1.34), О. Семирог-Орлік (1.38), 
В. Цебрик (1.41, 3.99), А. Москальцов (1.42, 2.3, 2.4), Ю. Бєліков, 
В. Жежерін (2.1), В. Старцев (2.5, 2.11, 3.82), В. Гаврилюк, Н. Блажі-
євська (2.7, 2.10, 3.46, 3.48), Т. Легар (2.8, 3.49, 3.62), О. Дроздов 
(2.9), К. Бондаренко (2.12, 3.40, 3.51), Н. Філоненко (2.13, 3.66, 
3.94), О. Добровольська (3.50), А. Черненко (3.53), О. Савельєв (3.57), 
В. Бахова (3.60), Т. Тонєва (3.61), В. Карпенко (3.64), Ю. Чаплинсь-
кий (3.68), А. Постолов (3.67, 3.69), К. Орловський, В. Мацюк 
(3.70), М. Погорєлий, В. Дорохов (3.89, 3.90), А. Богомолов (3.81), 
О. Дольнік (3.83), А. Цибульник (3.84, 3.97), П. Гудимов (3.85, 3.88), 
І. Паламарчук (3.91), Т. Дмитренко (3.92), Д. Антонюк, В. Салама-
тін (3.96), І. Рєдкін (3.98), А. Котлярчук (3.102) та ін. 

На обкладинці — інтер’єри вілли «Larus» (авт. Н. Олексієнко) та 
ТЦ «Мандарин» (авт. В. Жежерін, Ю. Бєліков). 
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ÎÑÍÎÂÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ 
²ÍÒÅÐ’ªÐ²Â 

 
 
 
 
Незважаючи на взаємопроникнення внутрішнього та зовнішньо-

го просторів, межа між ними все-таки існує. При цьому більша час-
тина активних процесів життєдіяльності людини відбувається у 
внутрішніх приміщеннях. Саме їхні поверхні, площини й предмет-
не наповнення найтісніше взаємодіють із людиною; саме зміст цих 
процесів визначає структуру інтер’єрних просторів. Як наслідок, 
типологія цих просторів визначається, насамперед, їхнім функціо-
нальним призначенням. 

Дизайнерська діяльність відрізняється постійним пошуком ком-
промісу між функцією та формою її вираження. Створення тільки 
естетично привабливої форми без урахування функціональних ви-
мог веде до «голого» формалізму. Сліпе дотримання функції, а точ-
ніше комплексу різноманітних вимог, іноді суперечливих, може 
руйнувати художню єдність форми. Професіоналізм у творчості 
саме полягає у точному знанні функціональних вимог і гнучкості їх 
використання для досягнення повноцінного рішення, що задоволь-
няє одночасно утилітарні і духовні потреби. 

Зручність виконання процесу є однією з позитивних якостей у 
процесі емоційного оцінювання змістовності інтер’єру. Умови ком-
фортної організації як сукупності об’єктивних функціональних 
вимог закладаються в типологію об’єктів інтер’єрних просторів.  

У більшості інтер’єрів технологія, особливості процесу діяльнос-
ті керують об’ємно-просторовою основою середовища, що веде до 
незліченності його різновидів (театральний зал, цех, ресторан, жит-
лова кімната тощо). Інакше кажучи, будь-яка типологічна класифі-
кація середовищних об’єктів не тільки описує їхню будову або 
стан, а й визначає вимоги до фахівців, які повинні професійно зай-
матися дизайном середовища.  

Таким чином, технологічні вимоги створюють типізуючий вплив на 
вигляд інтер’єру, а стильові та композиційні — індивідуалізуючий. 

Ðîçä³ë 1 
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Процеси життєдіяльності людини як громадської істоти можна 
умовно поділити на три основні групи: виробництво, обслуговування 
та проживання.  

Результатом виробничої діяльності може бути створення мате-
ріального продукту.  

Обслуговування як сфера діяльності в суспільстві зв’язана з пе-
реважним споживанням готового продукту в двох його видах. Го-
ловною метою обслуговування є передавання продукту споживаче-
ві для задоволення його нагальних потреб. 

Третя сфера життєдіяльності — проживання — насамперед 
має зберегти нормальний рівень біологічного, психологічного та 
суспільного стану людини як соціальної особистості. Проживання 
проходить у спільноті невеликого колективу — родини, групи по-
стійних мешканців (гуртожиток), групи осіб, які тимчасово спіль-
но відпочивають або лікуються. Процеси діяльності включають 
найпростіші рівні виробництва та споживання (готування їжі, 
технічна і художня творчість, побутова праця, відпочинок, на-
вчання та ін.). 

Інтер’єри кожної з цих типологічних груп мають певні відмін-
ності. Хоча зовнішній вигляд будинків різного призначення також 
має певну специфіку, проте архітектура промислових споруд зов-
сім не обов’язково відзначається похмурим аскетизмом, а інтер’єри 
громадських будинків — адміністративних, торговельних або куль-
турних центрів — сьогодні цілком можуть бути вирішені в будь-
якій стилістиці.  

Водночас внутрішня структура будинку значно більше зале-
жить від процесів, що відбуваються у ньому — відповідно типо-
логічні особливості будинків різного призначення найяскравіше 
виявляються саме в його інтер’єрі. При цьому необхідно зазна-
чити, що класифікація приміщень за їхнім призначенням не 
обов’язково збігається з типологією будинку: адміністративні, 
рекреаційні або торговельні приміщення можуть бути у вироб-
ничому будинку і навпаки; нижні поверхи житлових будинків, 
як правило, відводяться під приміщення громадського призна-
чення і т. п.  

Інтер’єр будинку складається із сукупності приміщень, об’єд-
наних у загальний простір за допомогою так званих «комунікацій-
них просторів». Організація структури загального простору у функ-
ціональному відношенні розкривається через пошук раціональної 
схеми зв’язків між приміщеннями. В архітектурних системах групи 
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різних діяльних циклів щодо визначального процесу позначаються 
як основні приміщення, додаткові й допоміжні. Основні — ті, в 
яких відбувається головний процес даного об’єкта: промислові це-
хи, дослідницькі лабораторії, театральні зали, готельні номери, лі-
карняні палати і т. д. Зазвичай основні приміщення становлять 
найбільшу частину будинку. Додаткові приміщення необхідні для 
супутніх процесів. Вони безпосередньо пов’язані з основними про-
сторами: заготівельні й складські приміщення, виробничі майстерні 
НДІ, фойє, зали чекання та кафе в готелі і т. д. Допоміжні примі-
щення містять санітарно-гігієнічні та технічні засоби для життєза-
безпечення людей і процесів у будинку: санвузли, душі, курильні, 
кондиціонери й т. д. Графічну модель структурної будови об’єкта 
(будинку) зазвичай подають у вигляді схеми функціонального 
зв’язку приміщень. 

Загальне вирішення інтер’єру опирається на функціональний 
зв’язок між сформованими окремими просторами, що, в свою чер-
гу, пов’язані з зовнішнім простором. Виникають складні взаємо-
зв’язки між закритими та відкритими, внутрішніми й зовнішніми 
просторами. Вирішального значення тут набуває комплекс зовніш-
ніх, відкритих просторів у системі ансамблю або міста — есплана-
ди, площі, вулиці, двори, якими здійснюються підходи і під’їзди до 
об’єктів. 

Загальні принципи просторового розміщення діяльних процесів 
показують єдині закономірності типологічної організації архітек-
турних об’єктів. 

Наступний розділ класифікації визначає групи діяльності всере-
дині кожної сфери.  

Виробництво містить три основні групи — промислову, адмі-
ністративно-управлінську й творчу. Обслуговування групується 
за характерними ознаками споживаного продукту — видовище, 
навчання-виховання, харчування, торгівля, демонстрація, очіку-
вання-рекреація. Проживання підрозділяється на індивідуальне 
(домашнє, сімейне) і комунальне. Характерною рисою комуналь-
ного проживання служить перенесення багатьох процесів домаш-
нього виробництва та споживання в сферу громадського обслуго-
вування.  

Розглянемо функціонально-просторові основи організації кож-
ної з груп інтер’єрів. 
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Виробничі приміщення 

Приміщення, призначені для виробничих процесів — тобто люд-
ської діяльності, сутністю якої є переробка сировинного матеріалу в 
певний кінцевий продукт — класифікують залежно від характеру цієї 
діяльності. Різноманітні вияви виробничої діяльності виокремлюють-
ся в три головні групи — промислова, адміністративна та творча. 
Вони різняться особливостями свого просторового розміщення.  

Промислове виробництво характеризується різними видами про-
дукції, відповідно до основних галузей виробництва — машинобу-
дування, нафтодобування, харчова тощо. 

Адміністративне виробництво полягає в управлінській діяль-
ності сферами громадського життя. Адміністрування диференцію-
ється за «галузями» (суспільні, господарчі, правові) і за рівнями ке-
рування. Переважна форма праці — розумова (напружена, пов’я-
зана з аналітичною роботою й виробничим спілкуванням). 

Творча виробнича діяльність вирізняється створенням оригіна-
льної продукції як індивідуального виробу або одиничного зразка. 
У цьому виді діяльності переважає індивідуальна форма роботи. До 
творчого виробництва належать три види діяльності — наукова, 
технічна (проектна) і художня. 

У термінології останнього часу виокремлюють недержавні ад-
міністративні та творчі приміщення в группу так званих офісних 
приміщень. 

Промислові приміщення 

Найбільша й найрізноманітніша група — промислові приміщен-
ня, у яких відбувається обробка матеріалу з метою одержання кі-
нцевих виробів. Розмаїтість виробничих процесів за ступенем участі 
в них людини, за характером обробки матеріалу, габаритами оброб-
люваних виробів, небезпеки виробництва для людини й навколиш-
нього середовища визначає й специфіку просторового рішення цих 
приміщень. При цьому вдосконалювання виробничих технологій по-
стійно змінює й вимоги до архітектури промислових інтер’єрів. 

За ступенем участі людини у виробничому процесі виділяють 
три характерні види праці. Перший вид праці передбачає викорис-
тання у виробництві фізичних можливостей людини, що можуть 
посилюватися за допомогою відповідних знарядь праці. Подібне 
виробництво відрізняється більшою кількістю зайнятих у ньому 
працівників, що треба враховувати при проектуванні інтер’єру, як в 
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організації робочих місць і доступу до них, так і в організації сис-
теми освітлення тощо. 

Другий вид — механізована праця, де людина працює з оброб-
люваним матеріалом не безпосередньо, а за допомогою машини, 
верстата. І, нарешті, третій вид — автоматизована праця, коли ви-
робничі операції виконуються машинами без безпосередньої участі 
людини. Роль людини в автоматизованому виробництві зводиться 
до контролю за роботою систем та їх обслуговування.  

За характером власне виробничого процесу підприємства мож-
на поділити на кілька основних груп. 

Первинна обробка матеріалу (виплавка металів, хімічне вироб-
ництво, виробництво електроенергії). Основні особливості вироб-
ничих процесів — великогабаритне унікальне обладнання, що дик-
тує значні габарити внутрішніх просторів, небезпека виробництва 
для здоров’я людини та навколишнього природного середовища. 
Проектуючи інтер’єр, насамперед зважають на проблеми створення 
сприятливого середовища за рахунок зниження шкідливого впливу 
тепла, газів, шуму, пилу.  

Переробка первинної товарної сировини у вироби (металооброб-
ка, машинобудування, легка промисловість, точне приладобудування 
й радіоелектронна промисловість, харчове виробництво, будіндуст-
рія тощо). У виробництві цього типу використовується переважно 
верстатне обладнання. Середовище такого виробництва менш агре-
сивне, ніж середовище підприємств первинної обробки матеріалів, 
однак і тут проблеми зниження шкідливих впливів на людину ціл-
ком актуальні. Робоче місце людини на такому виробництві зазвичай 
фіксоване в просторі, що дає можливість краще його захистити, 
спланувати освітлення, відведення шкідливих виділень тощо. 

Дизайн виробничого середовища не потребує залучень додатко-
вих засобів для активізації творчої уяви дизайнера. Сама індустріа-
льна атмосфера промисловості, раціоналізм і технічна визначеність 
обладнання, масштабність і технологічна міць процесів справляють 
сильний емоційний вплив, особливо на людину, що вперше потра-
пила до цеху. Дизайнер виробничого середовища стоїть перед по-
двійним завданням: сприяти підтриманню ефекту візуального впли-
ву індустріальної стихії на людей, які тут працюють, і передбачити 
їхній фізичний і психологічний комфорт. 

Слід зазначити, що сучасні інтер’єри виробничих приміщень, 
навіть величезних заводів, за рівнем художньої виразності часто не 
поступаються іншим видам громадських приміщень (рис. 1.1–1.19). 
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Рис. 1.1. Інтер’єр заводу BMW 
 

 

 
 

Рис. 1.2. Інтер’єр фабрики сантехнічної арматури в Толедо 
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Приміщення для наукової 
та проектної діяльності 

Наукова діяльність поєднує дві взаємозалежні форми — теоре-
тичні й експериментальні дослідження. Теоретичний процес тра-
диційно потребував приміщень кабінетного типу, основною від-
мінністю яких, крім наявності робочих місць, була наявність 
великої кількості стелажів для спеціальної літератури, при цьому 
частина роботи все одно проходила в бібліотеках та інших інфор-
маційних центрах. Розвиток інформатики й комп’ютеризація ра-
дикально змінюють характер приміщень, призначених для теоретич-
ної наукової діяльності людини, зв’язуючи окремі робочі місця, 
приміщення й навіть окремі будівлі єдиними комп’ютерними ме-
режами й полегшуючи цим доступ до інформації. 

Експериментальний процес, як правило, відбувається в лабо-
раторних приміщеннях, інтер’єр яких залежить від характеру до-
сліджень. Лабораторні приміщення загального типу розрізняють 
залежно від профілю роботи за одним із видів природничих наук — 
фізики, хімії, біології, причому розходження ці не стільки стосу-
ються просторової організації приміщення, скільки обладнання та 
апаратури, яку розміщують на стандартних лабораторних меблях. 
Характерною рисою інтер’єру лабораторій загального типу є наяв-
ність великої кількості комунікацій. Спеціалізовані лабораторії 
служать для розміщення нестандартного обладнання, подекуди ве-
ликогабаритного; це не стільки простір для розміщення робочих 
місць, скільки оболонка для цього унікального обладнання, яка по-
винна створювати оптимальні умови для його функціонування, об-
слуговування й вивчення. 

Проектні майстерні — приміщення, в яких відбувається процес 
проектування архітектурних об’єктів і промислових виробів. Інди-
відуальний характер розроблення одиниці проектної продукції — 
креслення, виконувані на одному зі стандартних форматів — ви-
значає й характер обладнання проектної майстерні: більшу частину 
її займають індивідуальні робочі місця проектувальників з виділе-
ними із загального простору рекреаційними, адміністративними 
зонами, а також зонами для копіювання, розмножування й іншого 
комп’ютерного обладнання. Також відгороджуються або виділя-
ються окремі приміщення під макетні майстерні; у ряді випадків 
тут є потреба в більшій поверхні горизонтальних площин для проек-
тування в натуральному масштабі. Велике значення в інтер’єрі 
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проектної майстерні має організація природного освітлення робо-
чих місць. Комп’ютеризація проектних процесів змінює характер 
інтер’єру архітектурних майстерень та конструкторських бюро, од-
нак повністю замінити ручну графіку комп’ютерною поки немож-
ливо, та й навряд чи доцільно, особливо в архітектурі, дизайні ін-
тер’єру та промисловому дизайні. 

 
Адміністративні приміщення 

Основна функція адміністративної діяльності в інтер’єрах адмі-
ністративних приміщень — розроблення документації щодо керу-
вання й регулювання діяльності установ, підприємств, галузей гос-
подарства й т. ін. Організація простору для адміністративної 
діяльності багато в чому подібна до проектних майстерень, з тією 
різницею, що основною виробничою одиницею тут є не робоче міс-

це проектувальника з крес-
лярською дошкою, а част-
ково ізольований від інших 
модуль на одне або кілька 
робочих місць, обладнаних 
комп’ютерами й іншою орг-
технікою. В інтер’єрах ад-
міністративних приміщень 
менш жорсткі вимоги до 
природного освітлення, про-
те більше уваги тут необ-
хідно приділяти проблемам 
шумопоглинання й ізоля-
ції, а також кондиціювання 
повітря.  

Одними з найбільш гар-
монійних зразків поєднан-
ня виробничої, творчої та 
адміністративної функції мо-
жуть і по сьогодні слугува-
ти приміщення Bauhaus, 
розроблені свого часу його 
директором — німецьким 
архітектором Вальтером Гро-
піусом (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Інтер’єр кабінету Вальтера 

Гропіуса в Баухаузі
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Офісні приміщення 

Офіс — складна система, де будь-який елемент впливає на ефек-
тивність роботи компанії. Завдання проектувальника — знайти в 
кожному випадку оптимальне рішення, не перевищуючи певного 
бюджету. На макрорівні це вирішується за допомогою аналізу ви-
мог замовника, його організаційної структури, функціональних 
зв’язків і створенням оптимального планувального рішення, на мі-
крорівні — проектуванням ергономічних робочих місць, якісних 
матеріалів оздоблення і зручного обладнання, створенням комфорт-
ного середовища (рис. 1.4). 

До складу приміщень офісного центру, як правило, входять:  
– робочі приміщення (відповідно до типу офісу); 
– вхідна група та приймальня; 
– кабінет керівника; 
– кімнати переговорів або конференц-зали; 
– зони загального користування та відпочинку; 
– санвузли й інші допоміжні приміщення. 
Розроблення проекту складається з двох етапів:  
1) інформаційно-упоряджувальний, у процесі якого опрацьову-

ються плани приміщень, визначається клас проектованого офісу, 
уточнюється завдання на проектування з огляду на можливості да-
ного приміщення; вибирається оптимальний тип архітектурно-
планувальної структури офісу та стиль дизайну відповідно до дія-
льності фірми; визначається технологія організації робочих місць 
та їх кількість, необхідність місць загального користування;  

2) творчий — розроблення дизайн-концепції. 
 

Класифікація офісних приміщень 

Щоб визначитися з термінами, наведемо загальноприйняту сьо-
годні класифікацію офісних приміщень. 

Клас А — приміщення в нових офісних комплексах з першо-
класним розміщенням, оптимальними планувальними рішеннями, 
високою якістю оздоблення та інженерії, автоматизованими систе-
мами життєзабезпечення. Як правило, це будинки бізнес-центрів, 
що мають розгорнуту інфраструктуру централізованого забезпечення 
оргтехнікою, засобами зв’язку й телекомунікацій, конференц-зали, за-
соби побутового обслуговування й відпочинку. В останні роки 
з’явилися так звані інтелектуальні будинки, що передбачають повну 
оптимізацію й автоматизацію всіх систем життєзабезпечення.  
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Рис. 1.4. Інтер’єр і план творчої архітектурної майстерні в Києві. 

Арх. О. Шемотюк, С. Коцепуп 
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Клас В — приміщення з тими ж практично характеристиками, 
що й офіси класу А, однак вони не настільки престижні і спектр 
пропонованих послуг тут не настільки широкий. Це скоріше при-
міщення в нових офісних будинках, що за певними критеріями 
(оснащенням або місцем розташування) поступаються класу А. Во-
ни не претендують на назву бізнес-центрів, але відповідають стан-
дартам сучасних офісів і цілком привабливі як для зарубіжних, так і 
для успішних вітчизняних компаній. До цього ж класу відносяться 
реконструйовані історичні будівлі в центрі міста. 

Клас С — офіси, що за характеристиками будинку відповідають 
класам А і В, але поступаються місцем розташування та обладнан-
ням. Для великих міст — це нові офісні будинки, значно віддалені 
від центру, але на жвавих транспортних магістралях, у районах з 
розвинутою інфраструктурою. 

Клас D — приміщення в будинках із застарілими інженерними 
комунікаціями, відсутністю спеціалізованих служб життєзабезпе-
чення. На сьогоднішній день більшість пропонованих і використо-
вуваних офісних приміщень належить саме до цього класу. Як пра-
вило, це різноманітні кімнати й зали в адміністративних будинках, 
науково-дослідних інститутах, побудованих більше десяти років 
тому. Зазвичай клас D передбачає ремонт відповідно до сучасних 
вимог.  

Клас Е — приміщення в будинках, не пристосованих для роз-
міщення офісів, потребують реконструкції. Як правило, це пере-
обладнані напівпідвальні приміщення, квартири в житлових бу-
динках, передані в нежитловий фонд, іноді з окремим входом й 
автостоянкою на 2–4 машини. За умов вдалого розміщення, ви-
сокого рівня дизайну, оснащення якісними меблями й оргтехні-
кою такі офіси цілком можуть конкурувати з офісами більш ви-
сокого класу й користуються попитом у представників малого 
бізнесу. 

Очевидно, що границі між класами досить умовні і залежать, 
насамперед, не стільки від географії й назви, скільки від внутріш-
нього оснащення і якості дизайну та обладнання. Гарний і якісно 
здійснений проект може зробити дуже привабливим і престижним 
навіть офіс класу Е, тоді як погано зроблене й незручне приміщен-
ня в сучасному бізнесі-центрі негативно впливатиме на роботу 
компанії й не принесе належного прибутку орендодавцеві. І, безу-
мовно, грамотний проект має на увазі оптимальне архітектурно-
планувальне рішення. 
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Архітектурно-планувальне рішення 

Можливість розвитку компанії бажано передбачати вже на етапі 
планування офісних приміщень. Головне завдання будь-якого про-
екту інтер’єру — якомога ефективніше і продуктивніше використа-
ти простір. При цьому не існує універсального рішення. У кожному 
конкретному випадку треба узгодити принципи ергономіки та іс-
нуючі типи планування офісного ділового простору. 

Основна вимога до офісного приміщення — утилітарність, інак-
ше кажучи, простір повинен бути зручним для діяльності кожного 
співробітника, не ускладнювати пересування і спілкування, але і не 
перешкоджати індивідуальній роботі.  

Слід передбачати приміщення, призначені переважно для двох 
типів діяльності: для індивідуальної роботи, що потребує ізоляції і 
концентрації, та для колективного спілкування. Основним завдан-
ням у проектуванні робочого простору офісів є пошук рівноваги 
між двома цими видами діяльності й виявлення того варіанта пла-
нування, що найбільше відповідало б профілю даної компанії. Хоча 
естетичні міркування — невід’ємна частина будь-якого проекту-
вання, вони не можуть бути визначальним чинником у дизайні ро-
бочого приміщення. Офіс призначений для певних процесів, і, як-
що їх неможливо повноцінно здійснювати, такий проект не може 
вважатися вдалим, яким би прекрасним він не здавався (рис. 1.5–1.9). 

 
Функціональне зонування офіса 

Функціональне зонування передбачає виділення основних зон: 
робочих, відпочинку, керівництва, транзитних, інформаційних вуз-
лів, а також диференціацію «back» і «front» офіса, тобто примі-
щень, передбачених або непередбачених для відвідувачів. Сучас-
ний офіс складається з традиційних приміщень — власне робочих 
просторів, вхідної зони, кімнат керівника, переговорів і службових 
приміщень. Особлива увага дизайнера завжди спрямована на так 
звані представницькі зони — приймальня, кімнати переговорів, ка-
бінети керівників різних рівнів (рис. 1.6). 

Кімнати для переговорів можуть також використовуватися для 
проведення семінарів, тренінгів і навчання персоналу, що також ві-
діграє чималу роль у формуванні корпоративної культури. Тому 
вони можуть бути оснащені обладнанням для проведення презен-
тацій (рис. 1.8). 
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Рис. 1.5. Загальна архітектурно-планувальна організація офіса 
 

 

 
 

Рис. 1.6. Інтер’єр офіса типу «open space». 
Арх. В. Гарсія Ортега, І. Стародубцева 
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Сучасною тенденцією є розміщення в офісі зони так званого 
кофіса, що сприяє неформальному спілкуванню з клієнтом. Це 
щось середнє між кафе й офісом, де за чашкою ароматного напою 
можна обговорити спільні плани.  

Якщо обрано відкритий або змішаний тип планування, тобто 
площа офісного кабінету велика й у ній багато робочих місць, то 
краще приміщення поділити на окремі зони за допомогою офісних 
меблів. Робочі місця рекомендується згрупувати блоками й відо-
кремити стелажами. Крім стелажів, можна використати мобільні 
модульні перегородки в комбінації з будь-якими офісними меблями. 

Для ефективнішого використання площі архіву також може бу-
ти запроектована спеціальна система мобільних шаф із розсувних 
елементів.  

Вхідна зона 
Враження про компанію починає складатися вже на вході в 

офіс. Ось чому оформлення вхідної групи — важлива складова ди-
зайну офіса і фірмового стилю. Якщо офіс розміщується в існую-
чому будинку, рекомендується попередньо зробити фотофіксацію — 
3–4 найважливіші точки сприйняття вхідної групи з боку основних 
підходів. Далі перспектива запроектованого рішення входу вбудо-
вується в існуючу фотозйомку.  

Проектуючи вхідну зону компанії, необхідно визначити:  
– де вхід загального користування (чи є інші офіси в даному бу-

динку, чи весь будинок займає тільки фірма, проект офісу якої роз-
робляється); 

– яке місце в діяльності фірми займає зовнішня реклама, а від-
повідно, наскільки привабливою, виразною й акцентованою має 
бути вхідна група. 

Зазвичай поряд розміщується зона очікування, гардероби для 
співробітників і для клієнтів. Корисним доповненням може бути 
інформаційна стійка, що дає клієнтам можливість ознайомитися зі 
структурою й специфікою діяльності компанії (рис. 1.20–1.22). 

Кабінет керівника 
Кабінет є не тільки робочим місцем керівника і «мозковим 

центром» компанії, а й часто задає стилістику оформлення всього 
офісу. Кабінет керівника, мабуть, найнезвичайніший і багатофунк-
ціональний простір в офісі. Це приміщення можна віднести як до 
робочої, так і до представницької зони. Крім основної (робоче місце 
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керівника) кабінет служить місцем проведення переговорів і нарад, 
використовується для відпочинку і навіть як музей «бойової слави» 
компанії або свого власника. З огляду на це організація простору й 
оснащення директорського кабінету є нетривіальним і суто твор-
чим завданням. Причому не тільки для виробників, постачальників 
меблів, архітекторів, дизайнерів, а й для самих глав компаній. 
Існують загальні принципи, що допомагають зробити роботу керів-
ника ефективною, а його кабінет — по-справжньому комфортним і 
функціональним.  

Здавна розмір площі і зовнішній вигляд приміщення кабінету 
були показниками самооцінки й амбіційності керівника. Протягом 
сторіч у меблях сформувався класичний стиль. Масивні дерев’яні 
предмети з багатим оздобленням та оббивкою зі шкіри або ткани-
ни, видозмінюючись у деталях і підлаштовуючись під нові віяння в 
архітектурі, «дожили» до наших днів. У ХХ ст. науковий і техніч-
ний прогрес докорінно змінив багато сторін життя суспільства. Но-
ві матеріали і технології дали поштовх до формування стилю хай-
тек, що де-факто став основою сучасного офісу. Навіть у нашій 
країні, де у керівників старшого покоління свіжі спогади про «соці-
алістичну естетику», за деякими оцінками у класичному стилі меб-
люються тільки близько 20 % кабінетів.  

Слово «кабінет» усе частіше замінює термін «офіс керівника». 
Це пов’язано з розширенням функцій директорських приміщень і 
їхнім значенням у житті сучасних компаній. Якщо коштів достат-
ньо і вимагають того бізнес-процеси, офіс керівника є системою 
суміжних кімнат. Кожна з них виконує одну з трьох основних функ-
цій. Це або робоче місце керівника, або переговорна зона, або місце 
відпочинку. Причому чіткого зонування простору може й не бути. 
Наприклад, стіл для переговорів може приєднуватися до робочого 
столу, а за журнальним столиком у зоні відпочинку керівник може 
вести неформальні бесіди.  

Іноді приміщення директорського офісу розділяють мобільні 
перегородки, що дає можливість оперативно трансформувати прос-
тір згідно з виконуваними завданнями й кількістю відвідувачів. 
Зрозуміло, керівник може обладнати кабінет і в одній кімнаті, зо-
нуючи її відповідно до своїх потреб.  

Меблі для керівників переважно використовують двох стилів: 
класика з її варіаціями і сучасні моделі в стилі хай-тек. Звичайний 
набір директорських меблів нерідко містить робочий, брифінговий 
і допоміжні столи, комплект крісел і стільців для господаря і гос-
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тей, диван, тумби і шафи; часто може знадобитися стійка для відео- 
та аудіотехніки, шафи або полиці для компакт-дисків і відеокасет. 
Також для кабінету керівника потрібен сейф для збереження доку-
ментів і цінних речей. Крім традиційних предметів, в офісі керів-
ника іноді необхідно поставити вітрини для розміщення колекції 
хазяїна чи стелажі для призів і кубків. Доречні тут невелика барна 
стійка, холодильник і навіть міні-кухня, схована від очей відвіду-
вачів або розташована в іншому приміщенні.  

Від інших офісних приміщень кабінет директора повинен відріз-
нятися певними рисами. По-перше, керівник прагне зайняти при-
міщення, що відповідає його статусу. Показовими є розмір площі 
кабінету і його планування. По-друге, презентабельність інтер’єру 
в цілому і меблі зокрема мають відповідати рівню компанії. Тут 
можна підкреслити або доповнити єдиний корпоративний стиль. 
По-третє, профіль діяльності компанії не може не визначати зовні-
шній вигляд кабінету керівника. Стилістика офіса банкіра і дирек-
тора рекламного агентства повинні відрізнятися одне від одного 
(рис. 1.7). 

 

 
 

Рис. 1.7. Інтер’єр кабінету керівника. Арх. В. Бастричев 
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Серед українських архітекторів та дизайнерів, що проектують 
найбільш цікаві інтер’єри офісних приміщень, можна назвати 
Ольгу Рябову (Київ), Вадима Бастричева (Київ), Наталію Філонен-
ко (Дніпропетровськ) та багатьох інших. 

Фірмовий стиль 
Необхідність розроблення власного фірмового стилю сьогодні ус-

відомлюють не тільки великі корпорації, а й середній і малий бізнес. 
Як відомо, фірмовий стиль — це теж свого роду різновид реклами. За-
вдяки єдиному кольоровому вирішенню та використанню певного ди-
зайну і предметних форм компанії прагнуть закріпитися в свідомості 
споживача, оскільки без цього успішна конкуренція неможлива. Тому 
використання фірмового стилю в інтер’єрі дає унікальну можливість 
не лише об’єднати співробітників, а й впливати на споживачів.  

Як правило, у фірмовому стилі можна виділити два типи елеме-
нтів: обов’язкові й рекомендовані. При оформленні робочих при-
міщень до обов’язкових елементів відносять кольори, аксесуари, а 
також форми об’єктів дизайну.  

Ще одним ефектним способом зазначити свій фірмовий стиль 
може бути виготовлення фото- або композиційних жалюзі з лого-
типом або фірмовими кольорами компанії. Фірмовий стиль може 
бути відображений в оббивці м’яких меблів, в ламінаті підлоги та 
навіть на стелі. 

Офісні перегородки 
Основний елемент сучасних робочих приміщень — це системи 

офісних перегородок, під час розроблення панелей яких теж можна 
підкреслити фірмовий стиль компанії. Обстановка сучасного офіса 
зазвичай складається з легких модульних конструкцій, які дають 
можливість змінювати простір. Така структура офісних меблів до-
помагає найоптимальніше розміщувати оргтехніку й документацію, 
ефективно використовувати приміщення нестандартної форми.  

Офісні перегородки використовуються для зонування примі-
щень. Вони зонують приміщення, зберігаючи при цьому єдність 
простору, а також сприяють шумопоглинанню. Якщо офіс — це 
одна велика кімната, її, як правило, ділять на сектори перегородка-
ми. І це правильно, оскільки колір стін, яким би вишуканим він 
був, не створить фізичної межі між частинами офіса. Середньоста-
тистичний офіс часто ділять на зони готовими металевими конс-
трукціями. Їх так і називають — «перегородки для офіса».  



 26

Офісні перегородки — це комплекс функціональних рішень для 
організації простору офіса. По суті, це швидко зведені стіни, що 
мають в основі сталевий каркас, на який кріпляться панелі. Офісні 
перегородки оптимальні для зручного планування приміщення з 
урахуванням усіх потреб — від створення ізольованих кабінетів до 
організації єдиного простору. З іншого боку, офісні перегородки є 
невід’ємною частиною авторського дизайнерського рішення, що 
зробить офіс оригінальним і комфортним. Розрізняють кілька різ-
новидів конструкцій офісних перегородок: 

Стаціонарні офісні перегородки — широко використовуються 
для комплексного планування та обробки приміщень. 

Мобільні офісні перегородки — зручні для організації індивіду-
альних робочих місць. 

Розсувні офісні перегородки — дають можливість створити уні-
версальні й багатофункціональні приміщення. 

Скляні офісні перегородки — надають конструкціям прозорості 
й легкості. 

Стаціонарні офісні перегородки застосовують для комплексного 
планування та оздоблення приміщень. Зведення легких стін зі 
швидкозмонтованих перегородок дає змогу оперативно організувати 
необхідний офісний простір зі збереженням єдиного стилю ди-
зайну всього приміщення. 

Останнім часом особливо популярні перегородки з великою 
площею осклення, що допомагає створити офіс у сучасному від-
критому стилі.  

Використання офісних перегородок, порівняно зі зведенням ка-
пітальних стін, має певні переваги:  

• забезпечення оптимального рівня освітленості й звукоізоляції 
робочих місць завдяки різноманіттю конструктивних рішень секцій 
офісних перегородок, легкості монтажу. Збираються офісні перегород-
ки безпосередньо в приміщенні в нічний або навіть у робочий час. 
Досягається це за рахунок відсутності так званих «мокрих» процесів;  

• офісні перегородки зручні для транспортування й швидкого скла-
дання. Заощаджується час на реконструкцію робочого простору. Про-
цес монтажу офісних перегородок не потребує значних зусиль і витрат.  

Правильна організація робочого простору допомагає збільшити 
продуктивність праці. Офісні перегородки використовуються для 
перепланування й навіть перепрофілювання приміщень.  

Додатковою перевагою використання офісних перегородок є той 
факт, що сумарна вартість комплекту матеріалів, постачання й мон-
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тажу нових конструкцій не перевищує витрат на зведення й наступ-
ну обробку традиційних стін із цегли, плит або гіпсокартону. Якщо 
фірма знімає офіс надовго, вона, як правило, зводить хоча б гіпсо-
картонові стінки. Достатньо зробити їх трохи вище людського зрос-
ту (180–200 сантиметрів), і кімнати матимуть вигляд закритого при-
міщення. 

Колористика офісних приміщень 
Кольорове вирішення є одним із найважливіших чинників у фо-

рмуванні дизайну офіса. Сьогодні прийнятий «європейський» ва- 
ріант: колір стін, підлоги витримується у світлій гамі, а яскравими 
акцентами обстановки стають робочі крісла й стільці.  

Золоте правило будь-яких дизайнерських експериментів: світлі 
тони зорово збільшують простір, темні — зменшують. Якщо пофар-
бувати маленький офіс у темно-коричневий колір, то навіть одній 
людині там буде тісно; якщо ж надати тим самим стінам світлого 
відтінку — співробітники губитимуться у величезних просторах 
офісу. Картина перебільшена, але досить правильна. Оскільки до-
тримання цього прийому навіть у нюансах допомагає творити дива 
із зоровими межами простору. 

Правило працює навіть за часткового фарбування стін. Грамот-
ним пофарбуванням можна зорово вкоротити надмірно вузьке й 
довге приміщення, зробивши меншу стіну темнішою. Таким же 
способом можна знизити занадто високу стелю. Виняток — мала 
стіна з вікном. Тут подібний прийом краще не використовувати, 
оскільки він створить занадто великий контраст між світлом і по-
хмурим тоном стіни й може навіть викликати запаморочення. 

Контрастне пофарбування допоможе також візуально розділити 
приміщення на зони. Скажімо, виділити приймальню («ресепшен») 
із загального планування. Стіни цієї офісної «вітальні» можна офор-
мити світлими тонами, позначивши межі території килимом і дива-
нами. Решту приміщень, відокремивши чіткою межею або плавни-
ми градієнтами, вирішити в темніших тонах. Коли орієнтовна 
тональність офіса вирішена, наступний крок — знайти гармонійну 
гаму відтінків (рис. 1.23, 1.24).  

Кольорове вирішення залежить від якості освітлення і від орієн-
тації вікон за сторонами світу. Треба пам’ятати, що є ризиковані 
відтінки, які повністю залежать від ступеня освітленості офіса. По-
рахуйте кількість вікон в офісі — якщо світла недостатньо, одразу 
відмовтесь від зеленуватих та лимонних відтінків — вони мати-
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муть занадто тьмяний вигляд за обмеженого природного освітлення й 
нав’язливо яскравий за електричного. Ще один нюанс: колір стін за-
лежить від пори року (хоча в офісі без вікон це правило не працює), 
тому дуже нюансні відтінки треба використовувати обережно. 

Сучасні офісні меблі 

Офіс сучасної компанії або фірми — складне й багатофункціо-
нальне приміщення. До планування офіса варто підійти комплекс- 
но і спробувати вирішити щонайменше два завдання. По-перше, 
створити такі умови для роботи співробітників, щоб їм було не 
тільки зручно, але й комфортно, а значить стимулювати розумовий 
і творчий процес і забезпечити більшу продуктивність праці. По-
друге, справити вигідне враження про свою компанію на партнерів 
по бізнесу. Меблі для офіса також варто вибирати, з огляду на ці 
завдання. Одна з останніх тенденцій розвитку європейської офісної 
моди — округла форма предметів меблювання. Відмова від гострих 
кутів і прямокутних форм не тільки дає можливість створити опти-
мальні умови для роботи людей, а й підтримувати в колективі дух 
співробітництва. Круглі й овальні елементи столів у кімнаті для пе-
реговорів створюють атмосферу взаєморозуміння, а стільці незвично-
го дизайну сприяють польоту фантазії й прийняттю сміливих рішень.  

Колір меблів в офісному приміщенні може бути різним — від 
чорного до кольору слонової кістки. Світлі тони діють заспокійли-
во і не дратують, а яскраві фарби створюють затишок. Поняття 
«офісні меблі» охоплює дуже широкий спектр: робочі й комп’ю-
терні столи, крісла й стільці різного призначення, тумбочки, шафи, 
стелажі, стійки й полиці, — і цей перелік постійно збільшується.  

Розрізняють два основні типи офісних меблів: для кабінету ке-
рівника й для персоналу. До першого типу відносять найдорожчі 
меблі, зроблені з найякісніших матеріалів і обладнані за останнім 
словом техніки. Сучасні офісні столи, крісла й стільці можуть ре-
гулюватися по висоті (багато крісел оснащені газліфтом — пневма-
тичним механізмом підйому сидіння), у деяких стільців змінюється 
кут нахилу спинки, а в нових моделях столів — положення стіль-
ниці. Найчастіше стільці обладнані коліщатками, що важливо для 
мобільності співробітника в офісі.  

Комп’ютерні столи мають спеціальні відсіки для клавіатури й 
системного блоку, багато моделей столів обладнані додатковими 
поличками.  
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Рис. 1.8. Перспективи кімнати переговорів офіса 
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Рис. 1.9. Плани офісів із розміщенням меблів 
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Громадські приміщення 

Типологія форм середовища громадського призначення включає 
комплекси різного характеру — музеї, торговельні й ділові центри, 
адміністративні будинки, інститути, клуби за інтересами тощо. Во-
на включає і будинки, і споруди, і відкриті простори (порівняйте 
театр, стадіон, меморіальний або виставковий комплекс, площу-
форум), якщо дивитися на класифікаційний ряд з позицій просто-
рової організації; може будуватися залежно від функції: обслугову-
вання (магазини, пошта, громадське харчування), видовища (театри, 
кіно), будинки управління, науки й творчості, а також транспортні 
споруди (вокзали, аеропорти й т. п.). 

Спільним завданням усіх цих об’єктів і систем є створення умов 
для всіх форм спілкування різних груп населення — обміну інфор-
мацією, товарами, послугами, вироблення спільних рішень, участі в 
змаганнях, сприйняття видовищ, особистого або колективного кон-
такту з культурними цінностями, історичною спадщиною та ін. 
Тому середовище цих об’єктів, крім утилітарного забезпечення 
відповідних функцій, має створювати обстановку, що сприяє цим 
процесам, задовольняючи як вибіркові, так і «масові» смаки корис-
тувачів громадського середовища. 

Традиційні форми середовища, незалежно від конкретного при-
значення, поєднують три різновиди функціональних зон: для пра-
цюючого персоналу, для допоміжних процесів обслуговування від-
відувачів, глядачів, покупців тощо (вестибюлі, гардероби та ін.) 
і — головне — для основної функції комплексу (торговельний зал, 
зал для глядачів і т. п.). 

Кожна із зон має свій тип предметно-просторової організації, 
свій імідж, свої характеристики обладнання, декоративного оздоб-
лення, які синтезуються в емоційно-психологічному кліматі тієї 
чи іншої зони. 

Поділ на зони «відкриті» й «закриті» для відвідувача особливо 
помітний в об’єктах унікального характеру, які становлять у сере-
довищі громадського призначення досить помітну групу. Це — те-
атри, музеї, великі спортивні або виставкові комплекси, аеровокза-
ли, меморіальні ансамблі (рис. 1.17, 1.28, 1.29, 1.30, 1.36). 

Інший різновид форм громадського середовища становлять так 
звані об’єкти загального призначення — лікарні, бібліотеки, магази-
ни, школи та ін. Зрозуміло, і серед цих споруд можуть бути об’єкти, 
спроектовані за особливою програмою, для спеціальних умов тощо, 
але тоді вони ввійдуть до складу попередньої «унікальної» групи.  
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Відносно стійка технологія того або іншого виду громадської 
діяльності в спорудах обох типів зумовила появу відповідних цій 
діяльності стереотипів предметно-просторової організації призна-
ченого для них середовища. Так, функціональний зв’язок «сцена — 
глядацький зал», що виник ще в античному театрі, фактично зберіг-
ся (з різними модифікаціями) у театральних будинках до наших 
днів. Різні варіанти цього «зв’язку» — облаштування місць навколо 
висунутого в зал подіуму, відгородження сцени від залу, організа-
ція вистави за принципом циркового видовища і т. п. — мають без-
ліч аналогів у світовій практиці. Інакше вирішуються проблеми 
проектування інших зон театрального будинку: «підсобної» (артис-
тичні, репетиційні зали й декораційні майстерні), де панує ділова 
цілеспрямована атмосфера; фойє й вестибюльної групи (вони є ні-
би продовженням видовищної частини й мають з’єднувати її образ-
не вирішення із прагматичними очікуваннями глядачів). 

Тому і обладнання, і предметне наповнення громадських буді-
вель набагато різноманітніші, ніж, наприклад, житлових, і чітко 
ділиться на дві групи: «приховане» (від глядача, покупця тощо, 
спеціальне технологічне, для допоміжних процесів) і «відкрите» 
(задіяне у провідному процесі). 

 
Інтер’єри приміщень громадського призначення 

Простір споживання 
 
Інтер’єри приміщень архітектурних об’єктів громадського при-

значення використовуються для здійснення різноманітних проце-
сів, сутність яких зводиться до одного — громадського споживання 
продукту (матеріального чи духовного). Сам продукт створюється 
в процесі виробництва, а інтер’єр громадського будинку надає 
умови для його споживання (що передбачає наявність спеціальних 
службових приміщень).  

Відтак, внутрішній простір громадських об’єктів також поділе-
ний на дві основні зони — службову (призначену для обслуго-
вуючого персоналу) і власне громадську (призначену для відвіду-
вачів) — що перетинаються в місцях, де відбувається процес спо-
живання. Саме цей простір споживання, як правило, визначає струк-
туру будівлі і є основним формоутворювальним чинником. У видо-
вищному закладі це — глядацький зал; у торговельному — тор-
говий простір та ін. 
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За подібністю умов проведення процеси суспільного обслу-
говування можна згрупувати в кілька основних видів: видовище, 
навчання, харчування, торгівля, експозиція, рекреація. При всій від-
мінності процесів споживання та обслуговування у кожному з цих 
типів громадських будівель можна виділити подібну структуру, го-
ловним компонентом якої є простір споживання — ядро структу-
ри, що зазвичай відіграє роль просторової домінанти і відрізняється 
більшими розмірами. Головному ядру підпорядковані додаткові 
простори, які сприяють підвищенню комфорту обслуговування — 
фойє, буфети тощо. І, нарешті, забезпеченню комфортної експлуа-
тації цих приміщень служать допоміжні простори: технічні при-
міщення, санвузли, курильні, гардероби. 

Організація плану громадської будівлі визначається розташу-
ванням і взаємозв’язком головного композиційного елементу (най-
більш значного за функцією і розмірами приміщення) — з різними 
групами приміщень. Серед планувальних елементів можна виділи-
ти такі структурні вузли: перший — вхідні групи (головні, службо-
ві, допоміжні вестибюлі, гардеробні); другий — приміщення основ-
ного призначення; тут виділено дві підгрупи: головні приміщення 
(операційні, читальні, глядачеві, спортивні та актові зали, зали за-
сідань тощо), службові приміщення; третій — підсобні й допомі-
жні приміщення (комори, лабораторії, книгосховища й ін.); четвер-
тий — горизонтальні комунікації (коридори, холи, фойє, галереї); 
п’ятий — вертикальні комунікації (сходи головні, службові і допо-
міжні) (рис. 1.10, 1.11).  

Ці планувальні елементи мають різне значення при вирішенні 
художньо-композиційних рис інтер’єру. Урочисто й ошатно мають 
вирішуватись інтер’єри головних вестибюлів, сходів, операційних, 
глядацьких та читальних залів, залів засідань та інших головних 
приміщень. Ці складові внутрішнього простору мають першочер-
гове значення при формуванні інтер’єру громадських будівель. Ця 
закономірність простежується в усіх громадських спорудах неза-
лежно від стилю, в якому вони вирішені. Дизайн інших приміщень 
може мати самостійне або підпорядковане вирішення (рис. 1.12). 

Глядацькі зали 

Основою видовищної функції є об’єктивні закони візуального 
сприйняття, пов’язані з будовою ока та особливостями сценічного 
характеру дії. Критерії візуального спостереження — граничне від-
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далення глядача, безперешкодна видимість, горизонтальні та вер-
тикальні кути огляду. 

Граничне віддалення визначається розрізненням предмета, важ-
ливого для розуміння дії: у спорті — м’яч, у театрі — міміка особи 
і т. п. Крім того, вибираючи параметри зали, враховують умови 
природного або посиленого звучання, вимоги оптимальної ревер-
берації звуку в об’ємі повітря (для концертного залу — 7–10 м3 на 
одного глядача). 

Безперешкодна видимість забезпечується безперервністю про-
меня зору від глядача до об’єкта. На сцені (екрані, арені) фіксують-
ся «фокусні точки», які має бачити глядач, і за якими ведеться роз-
рахунок. Так, для кіноекрана розрахункову (фокусну) беруть точку, 
що лежить на нижньому краї його робочого поля, для сцени драма-
тичного театру — на червоній лінії планшета, для концертної ест-
ради — на рівні поля або на 0,5 м над ним на відстані одного метра 
від краю естради. Для спортивних арен фокусна точка лежить на 
ближній лінії поля або на осі ближньої доріжки. 

 
КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

Громадська будівля 

функції 

Поліфункціональність 

культурна спортивна розважальна

відпочинку експозиційна видовищна

дитячих розваг

готельнарекреаційно- 
оздоровча 

громадського 
харчування 

інформаційна 

адміністративна 

торговельна 

 
 

Рис. 1.10. Функціональна структура 
розважального комплексу 
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– розвиток простору 
від периферії до 
центрального ядра; 

– розвиток простору 
від центрального 
ядра до периферії; 

– простір, побудова-
ний навколо голов-
ного ядра 

– протяжність; 
– осьова побудова; 
– розкриття за 
напрямом головної 
осі; 

– компонування груп 
приміщень вздовж 
головної осі 

– простір не обмежу-
ється чітко визначе-
ними архітектурно-
планувальними ме-
жами; 

– комбінація кількох 
вищезазначених 
прийомів побудови 
внутрішнього про-
стору 

 
 

Рис. 1.11. Планувальна структура розважального комплексу 
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Функціональна організація 
культурно-розважальних комплексів 

видовищна 
(шоу-програми, 
атракціони) 

 
розважальна 

спортивна 
(спортмайданчики, 
каток, майданчик 
для роликів) 

 

Рис. 1.12. Функціональна організація 
розважального комплексу 

 
За сукупністю параметрів віддалення, горизонтальних та верти-

кальних кутів огляду встановлюють зони видовищної комфотності з 
градацією на категорії: дуже зручні (ДЗ), зручні (З), малозручні (МЗ) 
і незручні (НЗ). Схеми комфортного зонування місць важливі для 
просторового розподілу глядацьких місць та оптимального формо-
утворення залів для глядачів різного функціонального призначення. 

 
Навчальні приміщення 

Система освіти має ряд етапів — дошкільний, шкільний (зага-
льноосвітній) і професійний. Форми і методи навчання можна звес-
ти до кількох видів, які визначають обладнання та просторову ор-
ганізацію навчальних приміщень (групова кімната дитячого садка, 
клас, навчальний кабінет, аудиторія, лабораторія, майстерня, зал). 
У ряді найважливіших формотвірних чинників — антропометричні 
дані і психофізіологічні особливості учнів різного віку.  

До основних форм навчання належать — колективна, групова, 
індивідуальна. Колективна форма навчання припускає спілкування 
педагога з цілим навчальним колективом — класом, групою, пото-
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ком. Зазвичай це проведення уроків, лекцій, бесід. Просторова ор-
ганізація приміщення та розміщення обладнання визначається за 
умовами нормальної видимості педагога й наочності. Кут огляду 
дошки важливий для крайніх місць першого ряду і береться у гори-
зонтальній площині не менш 35 градусів до далекого вертикально-
го ребра дошки. Величина перевищення не може бути понад 12 см. 
Для аудиторії з амфітеатром розміри лав із пюпітрами на одне місце 
можуть бути не менше: ширина — 55 см, висота сидіння — 45 см, ви-
сота нижньої крайки пюпітра — 75 см. Відстань між рядами 90–95 см. 

Під час групової форми роботи учнів ділять на кілька груп. Для 
групових занять необхідне вільне розміщення груп учнів з відповід-
ним розподілом обладнання по зонах. Індивідуальна форма занять 
допускає безпосередній контакт педагога з учнем на робочому міс-
ці (рис. 1.13). 

Створення предметно-просторового середовища навчальних 
закладів ґрунтується на таких засадах: проектування відповідно до 
психологічних особливостей сприйняття архітектурного простору 
дитиною; реалізація загальних та вікових психологічних вимог ді-
тей до середовища за допомогою просторової організації, кольору, 
освітлення, фактури поверхонь тощо; створення динамічного просто-
ру, коли активність внутрішнього середовища зростає від перифе-
рійних приміщень кабінетів та студій до центрального багатосвітного 
простору — ядра композиції. Цілі дизайну — викликати інтерес до 
навчання та довіру. Це досягається створенням яскравого художнього 
образу закладу. Всі елементи інтер’єру повинні бути співрозмірні 
дитині, забезпечувати камерність масштабу. Важливо враховувати, 
що чим старша дитина, тим більший простір їй імпонує.  

Створюючи інтер’єри дошкільних навчальних закладів, слід 
враховувати основні особливості сприйняття дитиною інтер’єрного 
середовища: 

– діти акцентують увагу на чітких, зрозумілих, простих формах;  
– для дитячого сприйняття оптимальні невеликі за площею об’єк-

ти, розташовані на рівні очей дитини;  
– пропоновані дитячій увазі зображення повинні нести в собі 

запас інформації, необхідний для даного віку;  
– всі об’єкти, що оточують дитину, повинні мати високий сту-

пінь естетичної цінності та виконуватись на професійному рівні;  
– у полі зору дитини, на тлі нейтрального середовища, повинна 

бути невелика кількість елементів, що служать композиційними, 
колірними і навчальними акцентами;  
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– просторове середовище має постійно змінюватись та транс-
формуватись, бути гнучким, забезпечувати свободу пересування;  

– більшість елементів має перебувати в полі зору і в зоні досяж-
ності дитини, нести ігрове навантаження;  

– на спокійному, нейтральному кольоровому тлі приміщення 
об’єкти, що мають педагогічне значення, повинні виділятися яск-
равими відкритими кольорами (фурнітура, висувні шухляди, на-
вчальні картинки та ін.).  

Основні вимоги до меблів: місткість, модульність, міцність, на-
дійність, легкість, безпечність, екологічність. Світло має бути до-
статнім для забезпечення функціональних процесів, але не занадто 
яскравим (призводить до швидкої втоми). Колір огороджувальних 
поверхонь має бути загалом світлих пастельних відтінків. Мобільне 
обладнання інтер’єру, меблі-трансформери, іграшки рекомендова-
но підбирати акцентних, яскравих кольорів (рис. 1.25). 

 
Зали для харчування 

Технологічний процес, що проходить у залі прийому їжі, має 
ряд етапів: вхід та прохід до столу, вибір страв, розміщення за сто-
лом, приймання їжі, вихід. У залах ресторанів (кафе) додатково пе-
редбачені розваги для відвідувачів — танці, виступи (естрада), му-
зика. Використовуються дві форми обслуговування процесу — 
самообслуговування та обслуговування офіціантами. На об’ємно-
планувальне рішення залів впливає ряд умов процесу (асортименти 
страв, час перебування, форма обслуговування), які є визначальни-
ми для типологічного поділу підприємств харчування на: буфет, 
бар, кафе, закусочну, їдальню, ресторан (рис. 1.14, 1.15, 1.32).  

Кафе загального типу вміщує від 25 до 400 осіб і спеціалізоване — 
від 50 до 150 осіб (молодіжне, дитяче, молочне, кондитерське, мо-
розиво). Кафе загального типу має розширений раціон і форму са-
мообслуговування або з офіціантом. Норма площі у разі само-
обслуговування — 1,6 м2 на відвідувача, з офіціантом — 1,4 м2 
(з урахуванням місця для танців), у дитячому кафе — норма 1,2 м2, 
у молочному й кондитерському — 1,7 м2. 

Ресторан обслуговується за універсальним раціоном, з індивіду-
альними замовленими асортиментами страв. Зали можуть вміщува-
ти до 500 відвідувачів за норми площі 1,8 м2 на відвідувача, вклю-
чаючи площу для естради, танців і банкетних залів. Довжина 
шляху відвідувача в залі не повинна перевищувати 30 м, а в їдаль-
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нях із самообслуговуванням — 50 м. Для залів підприємств масової 
мережі обов’язкове природне освітлення. Для барів, кафе та ресто-
ранів допускається штучне освітлення. 

 
Торговельні зали 

Процес торгівлі може відбуватися при безпосередньому кон-
такті покупця і продавця, а може через торговельні автомати, по 
телефону, поштою, через Інтернет. Продаж за зразками викорис-
товується у разі торгівлі громіздкими або технічно складними 
предметами; у цьому випадку, торговельний зал перетворюється 
у виставкову експозицію. За характером товарів процес торгівлі 
ділять на дві групи — торгівля продовольчими і промисловими 
товарами. 

Потужність торговельного підприємства визначається кількістю 
робочих місць продавців. Для продовольчих товарів передбачено 
16 м2 на одне робоче місце, для промислових товарів — 16–20 м2 на 
робоче місце, для продовольчих і промислових товарів при самооб-
слуговуванні — 60–80 м2 на одного касира. 

Для зручності огляду і вибору товари розміщують на спеціа-
льному обладнанні — полицях, прилавках. Як елемент інтер’єру, 
обладнання має бути нейтральним і не привертати уваги покупця. 
Площа, займана обладнанням, може становити 20–25 % площі тор-
говельного залу, оптимальним вважається 25–30 %. Плануючи за-
ли, особливу увагу тут приділяють організації потоків покупців, 
пов’язаних з розміщенням входів, сходів, ескалаторів. Ширина ос-
новних евакуаційних проходів не менше 2–2,5 м, найвіддаленіше 
місце від виходу — 40 м. Специфіка торговельних залів така, що 
поверхні стелі, підлоги, стін можуть використовуватись для розмі-
щення реклами. У торговельних залах універсальних магазинів зі 
складним інженерним забезпеченням, як правило, використовують 
пристрої підвісних стель.  

Кольорове вирішення залів можна асоціативно зв’язати із тра-
диційним подаванням товару: риба, м’ясо — білий та холодні від-
тінки; хліб, кондитерські вироби — коричневий, оранжевий, жов-
тий, білий; молочні продукти — білий, чорний, блакитний; гастро-
номічні товари — колір та фактура натуральної деревини, білий, 
насичені зелені, чорний; овочі, фрукти — білий, колір та фактура 
натуральної деревини. Важлива роль освітлення, доцільно застосо-
вувати комбіноване освітлення (рис. 1.33, 1.34). 



 40

 

Рис. 1.13. Інтер’єр навчального приміщення. Клас у Баухаузі 

 

 

Рис. 1.14. Інтер’єр закладу громадського харчування. 
Ресторан «Блінофф» у Києві. Арх. К. Бадяєва 
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Експозиційні зали 
Види простору для експозиції різноманітні: окремі зони, примі-

щення, музейно-виставкові зали, меморіальні комплекси, природні за-
повідники. Визначальними технологічними умовами є забезпечення 
комфорту огляду експоната і зручність руху відвідувача. За формою 
подання експозиція може бути площинною, об’ємною і панорамною. 

Експозиції можуть бути закритими або відкритими, розміщува-
тись у природних умовах або в спеціальних залах. Зручний огляд 
експонатів відбувається при дотриманні оптимальних вертикаль-
них кутів 27° і горизонтальних 50–55°. На практиці користуються 
правилом «подвійної висоти» об’єкта, що встановлює відстань від 
об’єкта до місця, з якого можливий повний огляд. Оптимальна ши-
рина експозиційного поясу коливається від 1,6 м до 2,7 м. 

Комфортне сприйняття експозиції пов’язане з оптимальною ор-
ганізацією освітлення — природного, штучного та змішаного, за-
стосованого відповідно до характеру експозиції і з використанням 
можливостей приміщень. Обладнання експозиційних зон створює 
кращі умови для розміщення експонатів, для музеїв часто проекту-
ється індивідуально, для виставкових приміщень трансформовані 
конструкції індустріального виготовлення. Виставкове обладнання — 
стандартне або індивідуальне, включає стенди, вітрини і підставки. 

Стенди утворюються щитами, об’єднаними в одну просторову 
конструкцію. Функціонально становлять три групи: лінійні, осередко-
ві та комбіновані схеми; кріпитися можуть до стін, стелі та підлоги. 

Графік руху відвідувачів складається відповідно до характеру 
експозиції. Рух може бути вільним або примусовим, обов’язкове 
правило — усунення перетинання зустрічних потоків відвідувачів. 
У технологічному відношенні висота приміщень — 4,5 м (вироби 
декоративного мистецтва, графіка) або — 6,0 м (твори живопису, 
скульптура) (рис. 1.16, 1.35). 

 
Приміщення очікування–рекреації 

Основні риси рекреаційної «діяльності»:  
– проникнення в інші типи середовища, зрощування з ними (хо-

ли в готелях і гуртожитках, майданчики відпочинку в житлових 
дворах, бульвари й парки в міському середовищі, реабілітаційні 
майданчики у виробничих комплексах, спортивні, фізкультурні, 
розважальні установи в громадській сфері, дачні селища, санаторії, 
будинки відпочинку як частина природних утворень); 
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– ієрархічність структури рекреацій; 
– спільна робота інтер’єрних і відкритих просторів, часто із пе-

реважанням ролі останніх; звідси — обов’язкове залучення до ор-
ганізації рекреаційного середовища компонентів природного до-
вкілля, ландшафтних структур і комплексів — від озеленення окре-
мих приміщень відпочинку на виробництві до прибудови мислив-
ських заказників і туристичних маршрутів у заповідниках та інших 
місцях «недоторканої» природи; 

– активне звернення до форм відпочинку, пов’язаних з викорис-
танням культурних цінностей (театр, самодіяльність), історичної 
спадщини (туризм, музеї), самоосвіти (виставкові комплекси), фіз-
культурно-спортивної роботи. 

Однак головною, специфічною властивістю рекреаційного сере-
довища є емоційно-образна контрастність відносно загального ото-
чення, характеру тієї діяльності, від якої треба відпочити. Ця об-
ставина повинна враховуватися проектувальником незалежно від 
типу рекреації і її масштабного рівня (рис. 1.17). 

Зазвичай рекреаційну діяльність розділяють на дві форми: «ак-
тивний» (фізкультура, спорт, самодіяльність, аматорські заняття) і 
«пасивний» відпочинок (кіно, телебачення, автотуризм), хоча межа 
між ними досить умовна. Як правило, обидві форми, крім спеціа-
льно відведених і обладнаних для них просторів, мають солідну об-
слуговувальну базу, що нині стає все потужнішою й технічно витон-
ченішою (виставкові комплекси, індустрія розваг, туризму). 

У ряді громадських будівель виникають необхідні тимчасові па-
узи — перерви, антракти, очікування потяга, сеансу. Просторове 
розміщення процесу «очікування — рекреація» має два основні 
функціональні типи — залу очікування і фойє. Головним є зна-
чення того чи іншого простору в структурі будинку як основного 
чи додаткового. Зал очікування — головний елемент структури 
будинку. Наприклад, для залу очікування вокзалів характерна 
насиченість супутнього обслуговування. Елементи системи час-
то мають власне ізольоване приміщення (каси, ресторани, дитячі 
кімнати і т. п.). 

Фойє є додатковим простором для обслуговування відвідувачів 
основного приміщення, наприклад залу для глядачів, навчальних 
приміщень і т. п. Набір функцій визначається конкретністю екс-
плуатаційних умов. Переважає використання зон в єдиному при-
міщенні (рис. 1.26, 1.27, 1.30, 1.31). 
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Рис. 1.15. Інтер’єр закладу громадського харчування. 
Сіті-кафе «Крошка» в Києві. Арх. К. Єльчиць 

 

 
Рис. 1.16. Інтер’єр експозиційного приміщення. Шоу-рум BMW. 

Арх. О. Дідушок, С. Павлюк 
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Рис. 1.17. Інтер’єр зони очікування. Проект аеровокзалу в Донецьку. 

Студентка Г. Завгородня. Керівник О. Олійник 
 

Житлові приміщення 
Інтер’єри житлових приміщень. Простір проживання 

 
Житлове середовище — комплекс відкритих і закритих просто-

рів, призначених для проживання людини, обладнаних і оснащених 
відповідно до способу життя, соціальних і особистих інтересів ко-
ристувачів житла. 

Сучасні погляди на житлове середовище виділяють у ньому «осо-
бисті» приміщення (індивідуальні, сімейні, групові осередки — 
кімнати, квартири, дортуари та ін.), їх комплекси (житлові будин-
ки, готелі, гуртожитки та ін.) і «громадські» приміщення — уста-
нови культури, охорони здоров’я, побутового й торговельного об-
слуговування (дитячі садки, школи, повсякденна торговельна 
мережа тощо). Так, забезпечення основних функцій житла — їжа, 
сон, побутові процеси, спілкування, виховання й навчання дітей, 
індивідуальна праця, відпочинок, самоосвіта та ін. — неначе роз-
поділяється по різних просторових зонах і осередках, кожна зі сво-
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їм специфічним устаткуванням і предметним наповненням (меблі, 
побутові прилади, особисті речі тощо), причому чим «особисті-
шим» є житловий простір, тим індивідуальнішим виявляється його 
наповнення. Ця обставина, а також відносно малий строк аморти-
зації обладнання й оснащення «особистого» житлового середовища 
порівняно з його просторовими межами, визначають активний 
вплив на вигляд житлових інтер’єрів процесів їх адаптації до інте-
ресів споживача, що різко виділяє середовище житла з інших сере-
довищних утворень. 

Інша властивість житлового середовища — переважно інтим-
ний, близький до інтересів людини масштабний лад. 

Процес проживання людини в житловому середовищі в ін-
тер’єрі житла має три основні сторони: громадсько-соціальну (спіл-
кування, відпочинок, індивідуальна праця), побутову (готування 
їжі, прибирання, прання, дрібний ремонт і зберігання особистих 
речей) і життєзабезпечувальну (прийняття їжі, сон, особиста гігіє-
на, фізкультура, лікування). Кожен із цих процесів має свої вимоги 
до середовища, до того ж відбуваються вони в порівняно компакт-
ному просторі. Залежно від комфортності житла здійснення цих 
процесів може проходити в одному просторі або виділятися в 
окремі приміщення. Крім того, якщо за індивідуального (сімейно-
го) виду проживання структура житла дає можливість здійснювати 
всі ці процеси, то за комунального виду проживання (гуртожитки, 
лікарні, санаторії, готелі тощо) частина їх може передаватися під-
приємствам громадського обслуговування. 

При цьому склад приміщень житлової одиниці багато в чому 
визначається соціальними, віковими характеристиками мешканців, 
їхньою кількістю, статевою належністю членів родини. В окремих 
випадках процеси проживання мешканців відбуваються незалежно 
один від одного, що вимагає наявності ізольованих приміщень; в 
інших — ситуація дає змогу об’єднувати значну частину цих про-
цесів у загальному просторі без шкоди для комфорту. 

На структуру житла впливають і такі чинники, як регіональний 
життєвий уклад, кліматичні особливості регіону, де будується жит-
ло, і т. ін. Тому говорити про усталену структуру житла, що відпо-
відає всім життєвим ситуаціям, неможливо. Однак спільність функ-
цій житла дає можливість виділити приміщення або його зони, 
передбачені для проживання. Їх подальше членування визначається 
способом життя людини і залежить від часу доби — так, у житлі 
виділяють зони денного перебування мешканців (де відбуваються 
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майже всі активні процеси побуту, індивідуальної праці, спілку-
вання й рекреації) і спальні зони (або приміщення, зблоковані з 
приміщеннями особистої гігієни). Оскільки ізольовані спальні при-
міщення якнайкраще забезпечують власне процес сну, то це озна-
чає випадання цих просторів структури житла в денний час, що є 
серйозним недоліком у випадку соціального (компактного) житла. 
Тому дозволяється трансформація інтер’єру житла з метою вико-
нання окремими його зонами різних функцій упродовж доби. 

 
Характеристика житлового середовища 

Внутрішня типологічна класифікація житла склалася, виходячи зі 
строків проживання, які дають межі його призначення та функціона-
льний набір приміщень. Розрізняють такі типи житлових будинків: 

постійного проживання: 
– одноквартирний садибний будинок; 
– дво-, чотирьоквартирний садибний будинок; 
– багатоквартирний блокований малоповерховий будинок; 
– багатоквартирний будинок середньої та великої поверховості; 
тимчасового проживання: 
– готелі; 
– гуртожитки; 
– інтернати; 
– спальні корпуси пансіонатів, будинків відпочинку, санаторіїв. 
На тип об’ємно-планувального рішення житлових будинків впли-

вають містобудівні умови та форми кооперації. Садибні будинки 
призначені для заміського будівництва. Блоковані будинки є про-
міжним типом між сільською та міською забудовою. Багатоквартир-
ні будинки — основа міського житла. Одна із прогресуючих форм 
кооперації житла — таун-хаузи: автономні житлові комплекси, що 
поєднують житлове поселення з системою обслуговування. 

 
Будинки постійного проживання 

Будинки постійного проживання мають відносно повний набір 
приміщень сімейних квартир для забезпечення нормального режи-
му перебування: загальні кімнати та спальні, що належать до жит-
лових приміщень; передпокої, коридори, кухні, санвузли, комори 
становлять групу допоміжних приміщень. Сьогодні цей мінімаль-
ний набір доповнюють приміщеннями більш диференційованих 
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функцій: кабінетами, дитячими, студіями, бібліотеками, холами, 
їдальнями, камінною залою, вітальнею, гардеробними, розвинени-
ми функціонально та за розмірами санвузлами, лоджіями, балкона-
ми, зимовими садами, саунами, басейнами і т. ін. У кожному разі 
для зручності перебування всі приміщення повинні бути зв’язані 
логічною планувальною схемою без втрат простору. Про якість 
планування свідчить співвідношення житлових і допоміжних при-
міщень, виражене коефіцієнтом 

ДО1 = S(ж)/S(з), 
де S(ж) — площа житлових приміщень, S(з) — загальна площа квар-
тири. Оптимальна величина ДО1 перебуває в межах 0,6–0,7. 

Одноквартирний садибний будинок як основний тип заміської забу-
дови може мати вільне планування (виходячи з конструктивного вирі-
шення), що передбачає всебічне природне освітлення. При дворівнево-
му просторовому вирішенні перший поверх займають приміщеннями 
денного перебування (вітальня, кухня, дитяча, господарські приміщен-
ня), другий поверх або мансарду — спальними кімнатами. Дво-, чоти-
рьохквартирний будинок має трохи обмежені планувальні можливості 
заміського житла, але економніший у будівництві й експлуатації. 

Зблоковані будинки зі збереженням невеликих приквартирних 
ділянок надають зручності міського житла з відносно дешевим ко-
мунальним обслуговуванням. Блокування будинків сприяє економ-
ності їх опалення, але обмежує фронт природного освітлення. 

Багатоквартирні багатоповерхові житлові будинки проектуються: 
– багатосекційними з поповерховим угрупованням квартир ко-

жної секції на одному стрижні вертикальних комунікацій зі схода-
ми та ліфтами; будинок «набирається» з рядових, кутових, торце-
вих, поворотних секцій в умовах індустріального будівництва; при 
монолітному домобудівництві показник уніфікації знижується;  

– односекційними (баштовими, «крапкового» типу) з розвине-
ним вузлом вертикальних комунікацій, що пускає евакуаційні на-
вантаження від великої кількості квартир на кожному поверсі; 

– коридорними, де квартири розміщені по обидва боки коридо-
ру; зрозуміло, що за умовами інсоляції такі будинки повинні мати 
орієнтацію плану, близьку до меридіонального;  

– галерейними з виходом квартир кожного поверху на загальну 
відкриту галерею; рекомендовані для будівництва в південних ра-
йонах, такі будинки мають переважно широтну орієнтацію. 
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Житло для тимчасового проживання 
Житло для тимчасового проживання (готелі, гуртожитки, ін-

тернати, спальні корпуси пансіонатів, будинків відпочинку, санато-
ріїв) має обмежений склад приміщень із тенденцією до об’єднання 
окремих функцій, компенсуючи відсутність деяких служб загаль-
ним блоком обслуговування (кухні, душові, пральні та інші госпо-
дарські приміщення). Житло цієї категорії тяжіє до коридорного 
планування, як і квартирні будинки для одинаків і молодих родин, 
необтяжених домашнім господарством (рис. 1.18). 

При всій функціональній лаконічності планування готельних 
номерів їм також властивий своєрідний комфорт універсального 
простору з перетворенням вітальні в спальню, використанням кух-
ні-ніші, стінних шаф, розсувних дверей. 

Високий ступінь стандартизації житлових осередків будинків 
тимчасового перебування спрощує та здешевлює їх конструктивні 
рішення. Такі санаторії, готелі, мотелі. 

 
Типологія житлових приміщень 

Сьогодні в Україні за рівнем комфортності виділяють три основні 
групи житла. Це соціальне житло, де приймають мінімальні площі 
приміщень для забезпечення необхідних функціональних процесів 
(прикладами можуть бути малосімейні будинки та житловий фонд 
«хрущовського» періоду будівництва), доступне житло, коли в 
основу проектування беруться площі приміщень, нормовані в ДБН 
(забудова мікрорайонів Києва — Позняки, Осокорки, Харківське 
шосе) і комерційне житло, коли немає обмежень щодо площі при-
міщень та проектування здійснюється з урахуванням матеріальних 
можливостей замовника (рис. 1.37–1.39). 

 
Принципи формування структури житлового осередку 

Основним критерієм у розмежуванні життєдіяльних процесів 
служить характер проживання, пов’язаний із тривалістю прожи-
вання й способом життя. Специфіка кожного виду процесу відобра-
жається у функціонально-просторовій формі житлового осередку. 

Так, індивідуально-сімейне проживання є постійним у квартирі 
або житловому будинку. 

Комунальне, тимчасове — тривалістю до 5–6 років — в осеред-
ку квартирного типу, гуртожитку, інтернаті для старих, інтернаті 
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для учнів; тривале — 14–30 днів — в палаті лікарні, номері санато-
рію, готелю, бази відпочинку, табору; короткочасне — 1–14 днів — 
у номері готелю, турбази, мотелю. 

Закономірності розподілу основних процесів проживання за 
типами житлових осередків показують єдину природу форму-
вання та одночасно характерні відмінності у функціонально-
просторовій структурі. Розвинена система внутрішньосімейних 
стосунків розміщується в диференційованій структурі квартири, 
що складається з ізольованих просторів-кімнат. Функціональні 
операції групуються, утворюючи внутрішні зони в кімнаті. Кіль-
кість мешканців 1–6 осіб. 

Житловий осередок типу «гуртожиток» вміщує процес спільно-
го проживання колективу людей, які мають загальний виробничий 
інтерес (навчання, робота), поєднання особистих і спільних інтере-
сів. У просторі осередку є кімнати індивідуальних інтересів (сон, 
робота) і колективних (готування їжі, відпочинок, сангігієна). Кіль-
кість мешканців від 3 до 10 осіб. 

У житловому осередку типу «готельний номер» необхідно лише 
відновити життєдіяльний тонус мешканця. Простір та обладнання 
номера відповідають завданню створення нормальних, комфортних 
умов на обмеженій площі однієї кімнати (сон, відпочинок, робота). 
Побут і харчування відійшли в громадське обслуговування. Кіль-
кість мешканців 1–4. 

Лікарняна палата (кімната на 1–4 особи) організовується на 
умові створення максимального спокою. Єдина мета — успішне лі-
кування. У палаті переважають місця для сну. Всі інші операції вине-
сені в загальні приміщення житлового осередку — відділення на 30 
осіб. 

Одним із чинників рішення проблеми житла є введення крите-
рію комфортності для проживання, пов’язаного з розміром площі, 
об’єму, обладнання, гігієнічних умов і т. п. Комфортність житла 
складається з просторових параметрів приміщення, фізичних умов 
мікроклімату та необхідного обладнання. 

Сприятливий мікроклімат створюється архітектурно-плануваль-
ними засобами (освітлення, інсоляція, провітрювання, внутрішній 
об’єм, шумозахист та ін.). Кімната — найпростіша структурна оди-
ниця житлового осередку. Габарити (довжина та ширина) визнача-
ються виходячи з функціональних процесів. Висота визначена ем-
пірично — від 2,5 до 3 м. Розміри площі пов’язані з відстанню 
необхідного обладнання з урахуванням психологічного чинника «від-
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чуття простору» в кімнаті. Меблями зайнято в середньому 30–40 % 
площі у квартирі та 40–50 % у номері. Робочі місця по групах: для 
сну, відпочинку, індивідуальної роботи, їжі, готування їжі, особис-
тої гігієни.  

Для раціональної експлуатації приміщення використовуються 
нормативні рекомендації (нормалі). Для житлових приміщень ха-
рактерне поєднання кількох операцій в одній кімнаті. Наприклад, 
відпочинок, робота і сон — у кімнаті-спальні; готування їжі і їжа — 
у кухні-їдальні. Чим менше різнорідних операцій виконується в 
окремому приміщенні, тим вищий ступінь комфорту. 

 
Основні функції житла 

Стабільність процесів проживання характеризує середовище, 
згідно зі складом обладнання, прийомами його розміщення та па-
раметрами самої зони. 

Функція сну. Першочергова функція житла — повноцінний сон — 
форма відпочинку й засіб підтримки здоров’я. Зона сну потребує 
повної зорової, акустичної і психологічної ізоляції. Ідеально — од-
не спальне місце в одній кімнаті.  

Функція відпочинку. Враховується положення людини, сидячи у 
вільній позі. Основні меблі: стілець, крісло, диван, шезлонг, меблі для 
відпочинку, частіше пересувні. Додатково можуть бути: полиці, бар, 
світильник, телевізор і т. д. Існують певні габарити проходів. 

Функція індивідуальної роботи. Процес підготовки навчальних 
завдань, самоосвіта, творчість, професійна діяльність і т. п., вимога — 
відсутність шуму, якісне освітлення. Робоче місце, письмовий стіл 
(комп’ютер, мольберт, музичний інструмент), крісло. 

Функція готування їжі. Процес може супроводжуватися погір-
шенням мікроклімату — загазованість, вологість, підвищення тем-
ператури. Необхідна вентиляція, освітлення, обробка. Сучасне ку-
хонне обладнання. 

Функція прийому їжі. Для економії часу та енергії, які витрача-
ються на обслуговування процесу прийому їжі, важливий чинник 
близького взаємного розміщення зон прийому та готування їжі. 
Меблі для прийому їжі: обідній стіл і місця для сидіння. 

Функція санітарної гігієни. Має індивідуальний характер — ізо-
ляція, спеціальне санітарно-технічне устаткування. Стандартне об-
ладнання — ванна, душ, умивальник, унітаз, біде (гігієнічний душ). 
Приміщення санвузлів двох типів: окремі та суміщені. 
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Функція побутової роботи. Зона догляду за одягом, білизною, 
речами, прибирання приміщень. Бажані окремі приміщення. 

Функція зберігання. Меблі-шафи, стелажі, антресолі, сьогодні — 
вбудовані шафи, окремі кімнати. Передпокій — своєрідна зона в 
житловому приміщенні — вішалка, дзеркало, шафи, полиці. 

 
Квартира 

Організація структури житлового осередку — квартири — ви-
значається соціально-демографічними характеристиками та спосо-
бом життя. Найважливіші характеристики: 

1. Чисельний склад родини впливає на кількість кімнат, функ- 
ціональні операції окремих приміщень відповідно до норм. 

2. Соціально-демографічні особливості родини регламентують 
обов’язкові приміщення (загальна кімната, спальня, кухня-їдальня, 
санблок та передпокій), можливі (кабінет, їдальня, комора) й бажа-
ні (лоджії, балкони, тераси). Тому на одній загальній площі можли-
ві різний склад приміщень та планування. 

Основні функціональні операції у квартирі здійснюються в різ-
них кімнатах. Важливе взаємне їхнє розміщення. Зонування ґрун-
тується на віковому принципі, більш гнучка зона — вітальня, їда-
льня, кухня; найвіддаленіша від передпокою — спальня, туалет. 
Для зв’язку приміщень — коридор (хол). Прохідні кімнати виклю-
чені. Просторове зонування загальної кімнати можна розмежувати 
меблями. Спальня може включати робочу зону. Можливі три варі-
анти спальних кімнат — для подружжя, для двох і для одного. 
Кухні мають три різновиди: кухня-ніша; кухня; кухня-їдальня. Най-
зручніший подвійний зв’язок кухні — з передпокоєм та загальною 
кімнатою. Сьогодні виникають планувальні рішення об’єднання кух-
ні з їдальнею та загальною кімнатою (вітальнею) (рис. 1.40–1.42). 
Передпокій виконує роль вестибюля. 

 
Гуртожиток 

Сутність гуртожитку полягає в розміщенні функцій однієї квар-
тири в розвиненому просторі поверху (або його частини), що нази-
вають житловою групою. До неї входять: житлові кімнати особис-
того користування та приміщення громадського користування 
(кухня-їдальня, санвузли, кімнати для занять, відпочинку та госпо-
дарсько-побутові).  
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Об’єкти тривалого проживання: шкільні інтернати, гуртожитки, 
будинки готельного типу, будинки-інтернати для людей похилого 
віку. Контингент інтернатів складають школярі 10–16 років загаль-
ноосвітніх і спеціальних шкіл. Головне завдання — створити умови 
для колективного проживання, роботи та відпочинку. Житловий 
осередок відповідає класу на 30 осіб. Спільне приміщення передба-
чене для сну, ігор, роботи. У старших школярів виникає потреба в 
меншій житловій групі. Інтернати, як правило, блокуються зі шкі-
льними будинками, громадські приміщення котрих використову-
ються спільно. 

Контингент гуртожитків ділять за професійними ознаками: учні 
професійно-технічних училищ, студенти ВНЗ, робітники та служ-
бовці. 

У студентських гуртожитках найважливішим фактором є інди-
відуальна підготовка до занять — зменшується кількість мешканців 
у кімнатах та в житловому осередку. Комфортність: житлові осеред-
ки на 4–8 осіб, житлові кімнати на 2–3 особи, окремі санітарні вуз-
ли (ванна або душова й убиральня з умивальником) і передпокій. 
Кухня — загальна, на кілька осередків до 30 осіб. Робоче місце в 
кожного — робочий стіл і полиця для книг. Для створення більшо-
го простору можливі двоярусні ліжка (рис. 1.18).  

Гуртожитки для робітників та службовців мають відповідати за 
своєю структурою характеру життя дорослої людини. 

У будинках-інтернатах для людей похилого віку існують дві 
групи: здорові й немічні. Перші виконують основні життєві опера-
ції щодо самообслуговування; іншим необхідна допомога, їхній 
спосіб життя наближений до лікарняного, включаються приміщен-
ня медичної допомоги. 

 
Готельний номер 

Відмінною рисою номера є концентрація послуг, зорієнтована 
на відносно короткий час проживання. Обслуговуються кілька груп 
клієнтів: ділові люди (робота й відпочинок — спокій і затишок); 
туристи та курортники (позитивно реагують на відсутність будден-
ності в інтер’єрі); спортсмени (спокій і затишок, відновлення сил). 
Номер включає: житлову кімнату, санітарний вузол і передпокій. 
Масовий сезонний відпочинок (турбази, табори, бази відпочинку) 
мають окремий санвузол, передпокою немає.  
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Рис. 1.18. Проект реконструкції гуртожитку НАУ. 
Студентка О. Ходоренко. Керівник Н. Блажієвська 
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Дво-трикімнатні номери-люкси та апартаменти мають підвище-
ну комфортність щодо диференціації житлового простору на зага-
льну кімнату й спальню, можливо, і кабінет. Практика показала, що 
одномісний номер 9 м2 і двомісний 12 м2 з шириною від 3 до 3,6 м є 
найоптимальнішими для меблювання. Використовуються обидві 
поздовжні стіни, звільняється світловий фронт, немає відчуття затіс-
неності. Залежно від призначення готелю (ділового чи курортного) 
одній із зон надають перевагу в плануванні. Санітарний блок роз-
міщений в одному приміщенні. Передпокій виконує роль шлюзу 
перед санвузлом.  

 
Лікарняна палата 

Палатна секція лікарні — автономний житловий осередок для 
30 осіб у типових вирішеннях. Дві секції визначають оптимальну 
вміщуваність відділення, що є важливим елементом лікарні. Тут 
відбувається діагностика, лікування, спостереження й догляд за 
хворими. На обидві секції — загальні лікувальні приміщення: кабі-
нети лікарів і медперсоналу, спеціального обладнання, буфетна та 
їдальня, кімната денного перебування хворих. Відношення загаль-
них приміщень і палат 1:1. Палати на 4–2–1 особи, у середньому 
7 м2 на людину, дитячі — 6,5–6 м2 на дитину. Обладнання: ліжко, 
тумбочка, місцевий світильник, пересувний стіл. 

Головним планувальним завданням організації осередку є забезпе-
чення зручностей обслуговування хворих та дотримання лікувально-
охоронного режиму. Особлива увага приділяється цільовій спрямова-
ності у фарбуванні приміщень, природному та штучному освітленню. 

 
Середовище перебування людей похилого віку 

та осіб з обмеженими можливостями 
До осіб з обмеженими можливостями (інвалідів) належать лю-

ди, частково або повністю позбавлені працездатності внаслідок 
вроджених дефектів розвитку, хвороби або каліцтва. Відповідно до 
вад інвалідності втрачаються суспільні зв’язки, перероджується 
психіка, виникає необхідність у сторонній допомозі та у спеціаль-
них пристосуваннях середовища перебування, що компенсують фі-
зичні і психічні вади та сприяють трудовій і соціальній реабілітації 
інвалідів. Ступінь соціальної підтримки інвалідів пов’язаний з їх 
розподілом на групи І, ІІ і ІІІ. Так, до І групи належать люди з по-
вною втратою працездатності, які потребують постійного догляду. 
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Число інвалідів до кінця ХХ ст. становило більше 500 млн осіб, 
тобто близько 10 % усього населення світу. Якщо взяти загальне 
число інвалідів за 100 %, то на частку розумово відсталих припаде 
70 %, глухих — 10 %, інвалідів з важкими порушеннями мови — 5 %, 
сліпих та з вадами зору — 5 %, людей з ураженням опорно-
рухового апарату — 5 %, з іншими дефектами — 5 %. 

За рівнем фізичного ослаблення та психічних деформацій до 
складу інвалідів включені старі громадяни. Близько 11 % світового 
міського населення — це люди старші 65 років, а із загального чис-
ла інвалідів 82 % становлять люди старші 45-літнього віку. І ці по-
казники мають тенденцію до зростання.  

Так, у сферу уваги соціальних та медичних органів, організацій, 
що проектують середовище перебування, потрапляють діти-інва-
ліди, дорослі люди, котрі з тих або інших причин втратили праце-
здатність та можливість самообслуговування, а також люди похи-
лого віку з психічними та фізичними віковими змінами.  

Особливої уваги вимагає робота з реабілітації дітей-інвалідів, оскі-
льки найефективніші й найкорисніші навички ті, які набуті в дитинстві.  

Різний ступінь фізичних і психічних аномалій дітей вимагає різ-
них методів лікування та навчання, здійснюваних, як правило, у 
спеціальних школах-інтернатах. Ці школи диференціюються за ви-
дом захворювань і фізичних недоліків, оскільки, наприклад, для ро-
зумово відсталих дітей і сліпих необхідний відповідний режим 
життя, виражений у формах організації простору, архітектурними 
засобами в тому числі. 

Специфіка просторової організації середовища складається, го-
ловним чином, у формах освоєння цього середовища вихованцями 
на рівні їхньої мобільності. Так, у дітей з нормальним зором, але 
розумово відсталих або з важким порушенням мови, немає про-
блем у фізичному переміщенні в просторі інтернату, але його пла-
нування має бути гранично простим і зрозумілим дітям з низьки-
ми орієнтаційними можливостями. В архітектурі подібних бу-
динків потрібно гранично обережно вирішувати питання шумо-
захисту, перепадів в освітленості, наявності конфігурацій примі-
щень і малих форм, що лякають несподіванкою, не використовувати 
колючі рослини. З іншого боку, необхідність створення «навчаль-
ного середовища» для дітей, які повільно пізнають світ, вимагає 
залучення до їхнього навчання яскравих ілюстрацій, предметних 
зразків, муляжів і наочного приладдя, що формують методичне 
оснащення класів. 
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Для глухих та з вадами слуху дітей особливого значення набу-
вають інформаційні якості середовища, що компенсують їхній фі-
зичний недолік, а також організаційна форма інтер’єрів і методика 
проведення занять, на яких велика увага приділяється активним 
видам: образотворчому мистецтву, спорту, ритміці, а далі — зага-
льному й професійному навчанню. 

Найскладніші й комплексні заходи необхідно здійснювати для 
організації середовища перебування дітей сліпих, з вадами зору та 
з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Планувальна чіткість і функціональна логічність мобільного 
освоєння простору перебування у сліпих дітей закріплюються у ви-
гляді мнемонічної схеми, «зображеної» у їхньому мозку, що сприяє 
вдосконаленню їхньої орієнтації у знайомому середовищі.  

Грамотність архітектурного вирішення з розумінням сприйма-
ється сліпими дітьми, створюючи відчуття комфортності. 

Однак під час переміщень необхідно уникати перешкод і травм. 
Для переміщення в зовнішньому середовищі шлях руху повинен 
бути безпечним за рахунок усунення предметів, об які можна спітк-
нутися: виступаючих бордюрних каменів, доріжок, кутів, урн, ма-
лих архітектурних форм, квітників — усього того, що люди з нор-
мальним зором фіксують автоматично. Їх або виводять із зони 
рухів, або роблять такої висоти, щоб зустріч із ними не призвела до 
падіння. Якщо без сходів обійтися не можна, вони повинні мати по-
логий профіль (співвідношення розмірів сходів приблизно 12×30 см), 
з кількістю сходинок не менше 3 і не більше 10, з поручнями і риф-
леною поверхнею майданчиків перед початком сходів (що є попе-
реджувальною інформацією). 

Перехрестя доріжок також акцентують рифленою поверхнею. 
Лави, урни й інші атрибути місця прогулянок виводяться за межі 
доріжок. Світильники не повинні бути сліпучими. Краще підбирати 
світильники партерного типу заввишки не більше 50 см з напрям-
ком світла вниз. 

Для орієнтації на вході й усередині будинку-інтернату створю-
ється система направленої інформації у вигляді диференційованих 
поверхонь руху, сигнальних знаків у вигляді таблиць із чітко чита-
бельними текстами і цифрами — білими на синьому, жовтими на 
чорному тлі — у рельєфному виконанні. Транзитні шляхи сполу-
чення усередині будинку повинні забезпечувати найкоротшу до-
ступність побутових і навчальних приміщень. З коридорів усува-
ються колони, згладжуються, округлюються виступи, на робочих 
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столах роблять бортики. Загальні нормативи площ приміщень, з 
розрахунку на одного учня, збільшуються порівняно зі звичайними 
школами. Середня наповненість класу — 12–15 осіб за норми 3,0–
3,5 м2/особу і висоти приміщень 3,0–3,3 м. 

Для осіб з ураженням опорно-рухового апарату найскладнішим 
є фізичне переміщення по будинку і за його межами. Діти з ура-
женням опорно-рухового апарату пересуваються по горизонталі 
вдвічі повільніше за здорових дітей, а по сходах нагору — в чотири 
рази повільніше. У цілому через те, що їм доводиться користувати-
ся додатковими опорами, вони займають більший простір, який по-
винен бути якомога зручнішим. Оскільки діти-інваліди постійно 
перебувають у колективі, це може психологічно обтяжувати їхнє 
почуття індивідуальності, тому при організації інтер’єрів повинні 
передбачатися куточки для психологічного відпочинку. 

При виборі кольорового вирішення інтер’єрів рекомендується 
враховувати ефект кращого розпізнавання об’єктів червоного та 
жовтого кольорів на ахроматичному тлі, а ахроматичних об’єктів — 
на синьому і жовтому тлі. 

Спеціальні будинки для групового проживання і психологічної 
реабілітації людей після лікування від алкогольної або наркотичної 
залежності, психічних розладів організовані так, щоб при максима-
льно організованій системі медичного нагляду вселити мешканцям 
почуття домашнього комфорту, колективізму і взаємної підтримки 
для їх повного вилікування. Інтер’єри таких будинків мають ство-
рювати теплу атмосферу участі й усамітнення, мати чіткий функціо-
нальний зв’язок, що створює можливість усамітнення і водночас 
спілкування в колективі. 

 
 

Завдання для самоперевірки 
 

1. Визначте функціонально-просторові основи організації ін-
тер’єру. 

2. Дайте оцінку основним зв’язкам між умовами функціональ-
ної та естетичної організації інтер’єру.  

3. Наведіть типологічну класифікацію архітектурного середо-
вища. 

4. Проаналізуйте принципи формування структури приміщень 
виробничого призначення. 
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5. Визначте принципи формування структури приміщень гро-
мадського призначення. 

6. Визначте принципи формування структури приміщень жит-
лового призначення. 

7. Проаналізуйте структуру житлової будівлі та принцип її фор-
мування. 

8. Проаналізуйте функціонально-просторову організацію вироб-
ничих приміщень на прикладі проектної майстерні.  

9. Проаналізуйте функціонально-просторову організацію гро-
мадських приміщень на прикладі зали для харчування. 

10. Дайте оцінку функціонально-просторовій організації офісних 
приміщень. 

11. Проаналізуйте функціонально-просторову організацію жит-
лових приміщень на прикладі квартири. 

12. Дайте характеристику житлового середовища. 
13. Проаналізуйте приміщення житлового призначення. 
14. Сформулюйте основні принципи формування структури жит-

лового осередку. 
15. Схарактеризуйте основні функції житла. 
16. Проаналізуйте функціонально-просторову організацію жит-

лових приміщень на прикладі гуртожитку. 
17. Проаналізуйте функціонально-просторову організацію жит-

лових приміщень на прикладі готельного номера. 
18. Проаналізуйте функціонально-просторову організацію жит-

лових приміщень на прикладі лікарняної палати. 
19. Дайте характеристику середовищу перебування людей по-

хилого віку та осіб з обмеженими можливостями. 
20. Схарактеризуйте основні вимоги до приміщень перебування 

людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. 
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У будь-яких своїх діях щодо організації середовища архітектор і 

дизайнер мають справу з тривимірним простором. За ступенем ізо-
льованості простори сприймаються як замкнуті та відкриті. 

Загалом центричні, компактні за розмірами, геометрично прави-
льні та ритмічно пов’язані простори створюють враження замкну-
тості, а протяжні (лінійні), складні за планом і силуетом забудови, 
асиметричні, що орієнтують спостерігача на динамічне візуальне 
обстеження — враження відкритості. 

Зовнішній вигляд архітектурної споруди, як правило, сприйма-
ється глядачем цілісно, з однієї або кількох точок зору. На відміну 
від екстер’єру інтер’єр архітектурного твору становить собою набір 
організованих відповідно до функції об’єкта просторів, одночасне 
візуальне сприйняття яких, як правило, неможливе — вони розкри-
ваються поступово, відповідно до якогось передбачуваного чи ви-
падкового сценарію. 

Крім цього, екстер’єр будинку сприймається як фрагмент на-
вколишнього — незамкнутого — середовища, тоді як інтер’єр фі-
зично обмежений зовнішньою оболонкою приміщення, що впливає 
на психіку людини і позначається на сприйнятті. Щоправда, існу-
ють прийоми, які руйнують замкнутість інтер’єру та розкривають 
його у зовнішній простір — більші віконні прорізи або цілком про-
зорі стіни, атріуми тощо. У цьому разі екстер’єр, зберігаючи свою 
фактичну ізольованість від інтер’єру, зорово стає його частиною. 

Істотна особливість композиції інтер’єру полягає в активному 
його зв’язку з людьми, які перебувають усередині. Справді, зв’язок 
архітектурної споруди з навколишнім простором дещо пасивний, 
він зводиться до його ролі у візуальному сприйнятті середовища. 
Активно взаємодіють з людьми тільки нижні рівні будинку: вхідні 
зони, вітрини та інші об’єкти суспільного призначення. Внутрішній 
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простір, що повинен забезпечувати процеси життєдіяльності люди-
ни, має, крім естетичної ролі й функції захисту від навколишнього 
середовища, виконувати ще й різні утилітарні функції, пов’язані із 
призначенням приміщення. При цьому виконання необхідних функ-
цій забезпечується як організацією інтер’єрного простору, так і 
обладнанням та меблями, розміщеними в інтер’єрі. Таким чином, 
інтер’єр виступає як композиційна єдність огороджувальних по-
верхонь, архітектурних деталей, їх декоративного оформлення і 
предметного наповнення, що безпосередньо взаємодіє з людиною. 

Звичайно, існують інтер’єри, практично позбавлені предметного 
наповнення, хоча такі приміщення призначені для виконання особ-
ливо специфічних функцій — інтер’єри культових об’єктів, про-
стору для медитацій і т. п., які не можна вважати типовими. 

Найбільше враження справляють чергування просторів з різни-
ми властивостями, що мають різний масштаб. Так, перехід з неве-
ликого приміщення у велике викликає позитивні емоції. На цьому 
може будуватися планувальна організація інтер’єру — вхід з вули-
ці у вестибюль будинку через тамбур. Анфілада краще сприймаєть-
ся як чергування малих і більших залів. Перехід з одного великого 
інтер’єру в інший доцільно вирішувати через шлюзовий, проміж-
ний простір. 

Розглянемо умовний поділ архітектурної форми на компоненти, 
з урахуванням можливої реконструкції. 

Перший компонент — просторова форма, «оболонка» (примі-
щення, група приміщень, двір, вулиця, площа та ін.) — своєрідне 
обрамлення середовища, його головний архітектурно-виразний за-
сіб, при цьому визначає межі внутрішнього простору. 

Другий компонент — огородження — умовне розкладання ціліс-
ної форми «оболонки» на ряд основних площин та опор, обгоро-
джувальні елементи: стіни, колони, перегородки, стелі, підлоги, га-
лереї, балкони, сходи та ін. Площини огородження своєю формою, 
матеріалом, пластичною й кольоровою обробкою створюють інди-
відуально-образні риси інтер’єру. 

Третій компонент — предметне наповнення (обладнання й меб-
лі) — характеризують функціонально-типологічний зміст середо-
вища, сприяють виявленню образно-типологічних рис інтер’єру. 

Розробляючи дизайн-проект інтер’єру, треба враховувати неод-
наковий рівень сприйняття елементів його композиції, що обумов-
лене їх масштабом, кольором та формою. На першому рівні 
сприймається композиція інтер’єру в цілому; при цьому визна-
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чальним елементом її є, як правило, архітектурно-просторова орга-
нізація, «оболонка» інтер’єру. Із предметного наповнення на цьому 
рівні сприймається переважно великогабаритне обладнання або 
елементи, що композиційно чи функціонально відірвані від решти 
предметного наповнення, наприклад елементи верхнього освітлення. 

Другий рівень — сприйняття елементів предметного напов-
нення, що безпосередньо взаємодіє з людиною; при цьому на пер-
ший план виходять форми цих елементів, їх об’ємне рішення, фак-
тура, деталі, колір, а архітектурна «оболонка» і її деталі є тлом для 
цих елементів. 

Крім цих двох складових, у формуванні композиції інтер’єру 
досить активно задіяні також елементи, що не мають безпосеред-
нього функціонального навантаження — деталі декоративного 
оформлення, семантично-символічні інсталяції, а також твори 
мистецтва. Разом усі ці елементи становлять об’ємно-просторове 
середовище інтер’єру. 

У фіксації простору важливе значення має предметний або сим-
волічний об’єкт як домінанта або композиційний акцент, що при-
вертає основну увагу глядачів. Поняття композиційного акценту 
апелює не до розмірів, а до художньої насиченості, символічного 
навантаження об’єкта, скоріше навіть частини об’єкта (входу, фон-
тана, годинника, скульптури, панно на стіні), і стосується переваж-
но характеристики інтер’єрів. 

Будь-який інтер’єр при нейтральних вихідних даних за своєю 
формою й розмірами може бути використаний в інтересах дизайну 
для досягнення візуального ефекту. Для цього потрібно: 

– запропонувати візуальний «сценарій» для відвідувачів, згідно 
з яким розгортаються форми й організовано графік руху; 

– залишаючи оболонку простору нейтральною, вирішити його 
композицію за рахунок предметного наповнення й художніх акцентів; 

– не надто ускладнювати структуру простору; 
– внести в проектне рішення емоційну складову. 
Зауважимо, що композиція внутрішнього простору приміщення 

не обмежується тільки матеріальними, об’ємними елементами. До-
сить важливу роль у ній відіграє освітлення інтер’єру, його колори-
стика, нарешті, загальний сценарій руху відвідувачів, що передба-
чає поступове сприймання різних деталей та світлових ефектів, 
тобто включає ще четверту складову — часову. 

Освітлення внутрішніх просторів визначається насамперед їх 
функціональним призначенням і має на меті створення оптималь-
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ного рівня освітленості для здійснення необхідних процесів життє-
діяльності в різний час доби. Освітлення при цьому може бути функ-
ціональним (у робочих зонах) або мати декоративний характер (у рек-
реаційних зонах житлових або громадських інтер’єрів), може бути 
спеціальним сценічним та ін.  

Кольорове середовище інтер’єру менше залежить від функціо-
нальних вимог, однак також залежить від призначення і стилю 
приміщення. Так, колористичне рішення виробничого інтер’єру 
зводиться до використання спокійних, пастельних кольорів з виді-
ленням яскравим, контрастним пофарбуванням небезпечних діля-
нок. В інтер’єрах виставочних приміщень кольорове середовище 
має відігравати пасивну роль, оскільки не повинно відвертати уваги 
від експозиції. Кольорове середовище житлових і громадських ін-
тер’єрів може вирішуватися вільніше, відповідно до стильових пе-
реваг архітектора чи замовника. 

 
Особливості сприйняття інтер’єру 

Естетичний вплив архітектури тісно пов’язаний з особливостя-
ми емоційного сприйняття людиною двох видів форм — об’ємних і 
просторових. Умови одночасного огляду просторової форми ви-
значають особливості «інтер’єрного» сприйняття. 

Перша особливість пов’язана з панорамним охопленням «фор-
ми-оболонки», що ніби огортає глядача з усіх боків — це 5–6 одно-
часно видимих поверхонь: підлога, стелі, стіни. 

Друга особливість сприйняття проявляється у відчутті «інтер’єр-
ного» масштабу закритих просторів порівняно з відкритими або 
природними. 

Третя — у достовірності відчуття форми й фізичних розмірів 
простору через близькість об’єктів спостереження. 

Четверта особливість полягає у відчутті кінцевої обмеженості 
просторової форми. Цим же викликане прагнення уникнути абсо-
лютної замкнутості просторів і встановити візуальні зв’язки з при-
родою. 

Інтер’єрний простір має відносний тричастинний поділ на плани — 
передній (ближній), проміжний (середній) і задній (далекий). Прос-
торові плани завжди реальні, і їх відносна глибина визначається 
відстанями конкретного простору, що змінюється від кількох до 
сотень метрів. 
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Принципи організації інтер’єрного простору 

Внутрішній простір, виділений із зовнішнього, не може бути аб-
страктним, відірваним від функціональних вимог, а також від еле-
ментів, що його утворюють. 

Один і той самий функціональний процес можна організувати в 
різних просторах. На окремому архітектурному просторі можна ор-
ганізувати різні функціональні процеси, враховуючи їх трансфор-
мацію. Принцип універсального використання внутрішнього прос-
тору передбачає застосування нових технологій, що виникають як 
наслідок технічного прогресу, з урахуванням швидкого морального 
старіння інтер’єрних вирішень. Цей принцип полягає в універсаль-
ності і гнучкості зв’язків між функцією і композицією. 

Громадські будівлі при всьому різноманітті типів мають єдину 
основу — співвідношення ізольованих і відкритих просторів, 
зв’язаних між собою в єдиний рухомий простір. Ця якість підказує 
вирішення інтер’єру: головне завдання — визначити принципи вза-
ємозв’язку ізольованого й відкритого простору. 

Це може бути принцип вільного компонування об’ємів в одному 
будинку, як у будинку Асамблеї в Чандигарху, запропонованому Ле 
Корбюзьє (вільна постановка об’єму залу засідань). 

Ізольовані об’єми можуть бути скомпоновані також у вигляді 
кількох замкнутих приміщень, об’єднаних у групи. Наприклад, у 
групи класів, аудиторій тощо. Поставлені по периметру вільно, такі 
об’єми самі створять огорожу, виділивши відкритий простір усере-
дині будинку (внутрішні двори). Чимало місця зараз відводять під 
розроблення безперервного рухомого відкритого простору — фо-
руми, зимові сади, багатоповерхові холи, криті вулиці. 

Новий композиційний прийом — групування різних об’ємів закін-
чених блоків навколо центрального ядра. Це може бути атріум — 
багаторівневий внутрішній центральний простір, перекритий скля-
ним ліхтарем. В усі періоди історії архітектури вісь і геометрія фор-
ми, що встановлюють загальний порядок або принцип побудови, 
були стрижнем, навколо якого організовували як зовнішній, так і 
внутрішній простори (рис. 2.1, 2.2). 

Отже, загальні композиційні принципи організації простору 
такі: 

– принцип вільних гнучких зв’язків ізольованих і відкритого 
просторів; 
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– загальний відкритий принцип побудови, що встановлює сту-
пінь впорядкованості в межах від строгої геометрії до повної сво-
боди, зв’язуючи внутрішній і зовнішній простори єдиним задумом 
(рис. 2.3). 

 
Композиційні засоби дизайну інтер’єру 

Засоби естетичної виразності відносять до композиційних, тоб-
то творчих, і ділять на три групи:  

1) засоби, що створюють організаційну структуру будинку;  
2) засоби гармонізації форми;  
3) засоби, що посилюють емоційну виразність (за А. А. Тицем). 
Щодо інтер’єру, першу групу становлять: тектоніка, метрично-

ритмічні закономірності, симетрія; другу — архітектурний масш-
таб, пропорції; третю — форма, кольори, світло, монументально-
декоративне мистецтво. 

Матеріально-просторові компоненти формують художній образ 
середовища інтер’єру, створюючи, за висловом Ле Корбюзьє, ті 
«моменти естетичного впливу, … які сприймає наше око, — поверх-
ні, форми, лінії». 

Однак відбувається це не випадково. «Естетичний вплив» сере-
довища інтер’єру є наслідком продуманого поєднання його матері-
альних форм — від функціональних до декоративних, — освітлен-
ня, колористики і сценарію їх «розгортання» та сприйняття в 
процесі руху й виконання різноманітних функцій. Тому дизайн-
проектування — це тривалий процес, на кожному етапі якого буду-
ється модель комбінацій форм, що утворюють середовище прожи-
вання чи споживання.  

Аналіз будь-якого інтер’єру доводить, що в його композиційній 
будові можна виділити три відносно самостійні підсистеми. 

Головна, провідна підсистема — виокремлений із зовнішнього 
середовища комплексом як реальних, так і умовних або зорових 
відгороджень простір, що характеризується такими параметра-
ми: габаритами і його загальними пропорціями, що визначають 
відчуття відкритості або замкненості даної групи приміщень; 
конфігурацією, що впливає на відчуття цілісності або подільності 
й концентрує увагу під час сприйняття; співвідношенням реаль-
них і умовних огороджень, що створюються навколишніми тери-
торіями. 
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Просторова підсистема — найважливіша частина композицій-
ної структури, першооснова всіх наступних вирішень інтер’єру. Це 
те «функціональне поле», в якому відбувається пов’язана з життє-
діяльністю й розгортається розрахована на глядача «архітектурно-
дизайнерська вистава»: «Для кожного заздалегідь передбачуваного 
переживання людини можна розрахувати й задумати відповідні 
розміри й форму простору, причому тут мають значення не тільки 
довжина й характер відгородження, а й довжина й характер роз-
криття відгородження» (Дж. Саймондс). 

Орієнтовні параметри простору даються об’єктивно: функцією, 
архітектурно-планувальним вирішенням, значимістю об’єкта. Од-
нак палітра варіантів форми достатня, щоб уже на ескізній стадії 
пошуків вирішення розглянути найрізноманітніші комбінації ди-
зайн-концепції. Насамперед це стосується коригування — реально-
го чи уявного — конфігурації інтер’єрних просторів. Вибір спокій-
них чи порізаних контурів площин стін, регулярності чи художньої 
виразності рисунка підлоги дає можливість уже на стадії організа-
ції простору планувати потрібний ефект — урочистості, динаміч-
ності або спокійної врівноваженості. 

Крім конфігурації, велике значення має також масштаб. 
В. Гропіус пише: «Коли ацтеки або єгиптяни будували піраміди, 
їхнім наміром було викликати трепет і страх перед богом». Це до-
сягалося засобами збільшення масштабу й нелюдських розмірів 
своїх споруд. У житлі масштаб, як правило, має інтимний характер, 
визначає місце людини в просторі, його можна визначити як від-
ношення прийнятого людського модуля до розмірів простору. 

Так було і в античному житловому будинку, де ордер, що збіга-
вся з висотою приміщення, став одночасно виміром простору й ви-
раженням людського масштабу, визначаючи житловий характер 
простору інтер’єру. Меблі, водойми, скульптура, стінопис, — усе 
створювалося в тому самому масштабі. 

Людський масштаб встановлює елементи, пов’язані за змістом 
безпосередньо з людиною. Це дверні прорізи, з їх висотою і шири-
ною, бар’єри, огородження, сходинки, ширина проходів і висота 
меблів. Залежно від прийнятих в інтер’єрах співвідношень цих 
елементів з реальною людиною може бути створена та чи інша якіс-
на характеристика людського масштабу. 

Зіставлення різних масштабів в інтер’єрі фактично визначає 
можливість пізнання людиною навколишнього простору й свого 
місця в ньому. 
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Та найголовніше, що закладається в просторовій композиції, — 
це обсягові співвідношення мас, які утворюють композицію інтер’єр-
ного простору. Тут можливі два принципово різні підходи: розмі-
щення переважної більшості об’ємів по периметру простору, коли 
центральний простір залишається зорово відкритим, або розміщен-
ня основної «маси» в центрі. Перший варіант активно використову-
ється у громадських спорудах, можливості другого прийому засто-
совують для створення інтимних і монументальних композицій. 
Для великих інтер’єрних просторів застовується прийом розміщен-
ня рухомих, напівзамкнених допоміжних просторів, об’єднаних за-
гальною комунікаційною структурою. 

Змінюючи співвідношення мас, дизайнер може досягти потріб-
ного враження — від повної ізольованості простору до злиття його 
з навколишнім простором, а інші просторові характеристики допо-
можуть підсилити обране вирішення. 

Композиційна співпідпорядкованість і домірність утворюють на-
ступну підсистему художньої організації інтер’єрного простору. Її 
сутність — розподіл між усіма об’ємними, просторовими та предмет-
ними компонентами головних і другорядних ролей, пов’язування 
цих ролей між собою та з характеристиками існуючого простору. «За 
всієї різноманітності тих закономірностей, які можуть бути покладе-
ні в основу композиції, ... у будь-якому справжньому ансамблі існує 
завжди якась пануюча, домінуюча основа, в якій втілена основна 
ідея цілого і яка тому підкорює собі всі інші елементи». Інакше ка-
жучи, композиційна структура містить елементи, що відрізняються 
значимістю та «обов’язками» — домінанти, акценти, тло, осі. 

Домінанти — пануючі в даному ансамблі компоненти, що кон-
трастно вирізняються з навколишнього середовища низкою пара-
метрів — розмірами, формою, кольором і т. д. Причому відмінності 
ці настільки виразні, що обов’язково зосереджують на домінантно-
му елементі увагу глядача, роблять його набагато активнішим, 
привабливішим за інші частини композиції. Як правило, домінанти 
несуть основне художнє навантаження, враження від них складає 
головний дизайнерський зміст об’єкта в цілому. Це може бути 
якась інсталяція чи скульптура в центрі простору, група меблів, 
рекламний напис або, навпаки, — порожній простір з кольоровим 
акцентом у щільно вмебльованому приміщенні (рис. 2.4, 2.5, 2.9). 

Акценти — частини композиції або її елементів, виділені із за-
гального ряду об’єктів дизайну через особливе вирішення їх ок-
ремих художніх характеристик. Художня самостійність акцентів не 
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настільки значна, щоб вилучити їх із простору, але достатня, щоб 
підкреслити або організувати його побудову. Як правило, акценти в 
просторовій композиції не одинокі, а утворюють власну геомет-
ричну систему — або незалежну від структури базового простору, 
або таку, що підтримує його домінуючу основу (рис. 2.6). 

Тло — основна маса поверхонь, що обмежують простір, яка 
створює в цілому певне загальне уявлення про його об’єм, колорит, 
матеріали. Ці елементи формують простір для яскравих, незалеж-
них компонентів композиції — акцентів і домінант. 

Осі композиції — умовні лінії, що позначають у структурі ін-
тер’єрного середовища засади взаємодії, поєднання її об’ємів і про-
сторів. Вони можуть бути просторові, об’ємні або семантично-
змістовні, в усякому разі вони дають напрям основним естетичним 
коливанням в ансамблі, спрямовують увагу глядача. 

Аналіз композиційної ролі тих або інших елементів дизайну, — 
напевно, найскладніша частина розроблення попередньої дизайн-
концепції інтер’єру. Практично будь-яка його матеріальна форма 
може виявитися в реальному об’єкті домінантним, акцентним або 
фоновим утворенням, і ці ролі можуть тісно переплестися. 

Подекуди, особливо у великих громадських рухомих просторах, 
домінанти одного інтер’єру можуть виявитися одним із акцентів 
іншого. У деяких дрібних об’єктах домінантних елементів може 
зовсім не бути. Щоб «тримати» їхній простір, достатньо виділити 
певну його частину; іноді домінантою даного інтер’єру може стати 
споруда чи краєвид за вікном, взагалі за його межами. Особливо 
складним є створення розвинених громадських інтер’єрів вищої ка-
тегорії, де домінуючих елементів може бути кілька. 

Професійно задумана композиційна структура інтер’єру зосе-
редить увагу глядача на його найвигідніших деталях, виділить ті з 
них, що потребують додаткового споглядання та уваги.  

Темою архітектурного або дизайнерського вирішення є компози-
ційно осмислена комбінація функціональних і декоративних форм і 
засобів, що створюють у цілому стійкий зоровий образ даного твору 
або його частин. Приклади архітектурних тем — різноманітні орде-
рні побудови, аркади, складки, бані; дизайнерських — безліч: вико-
ристання певного стилю з імітацією архітектурних форм, літературні 
та етнографічні асоціації (кафе «Коники» в Харкові або «Здоровень-
кі були» в Києві) (рис. 2.7, 2.8, 3.49, 3.51). 

Свою образотворчу тему мають і «малі форми» (меблі, елементи 
дизайну та обладнання), що заповнюють простір інтер’єру. Вони 
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можуть нести різне змістове та функціональне навантаження: від 
елементів, що ділять простір на окремі частини (перегородки), до 
утворення багатофункціональних груп елементів, призначених для 
різних форм діяльності — очікування, відпочинку тощо. Числен-
ність функцій веде до розмаїтості художніх вирішень елементів ди-
зайну — як монументально-декоративних, так і предметно-промис-
лового призначення. До цього слід додати специфічні можливості 
декоративно-художнього оздоблення горизонтальних поверхонь — 
від фігурного мощення паркетів та різноманітної плитки до органі-
зації спеціальних поверхонь, як, наприклад, хвиляста підлога в бу-
динку Ф. Хундертвассера у Відні, що має викликати асоціації з 
природною поверхнею землі. 

Пошук і візуальна конкретизація «своєї» теми — один із най-
складніших моментів дизайнерської творчості. Вони залежать від 
різних причин — нового розуміння конструктивних чи утилітарних 
завдань, появи нових дизайнерських можливостей або соціальних 
установок, особистої обдарованості автора та його ознайомлення з 
найновішими досягненнями в цій галузі. Тема може бути підказана 
аналогіями зі світу природи, творчим використанням невичерпного 
арсеналу прийомів, освоєних архітектурою або навіяна сучасними 
модними тенденціями (рис. 2.12). 

Самостійність, виразність теми становить те індивідуальне, 
неповторне, що відрізняє один від одного більшість подібних за 
просторовою структурою інтер’єрів. Особливо це важливо для 
дизайну численних «типових» фрагментів сучасного міського 
середовища. 

Художньо-декоративні пошуки як самостійний розділ роботи 
дизайнера певною мірою незалежні від результатів попередніх дій 
проектувальника. Інколи буває так, що «декоративне прагнення, як 
таке... переростає само себе, перетворюється в нову систему ор-
ганізації поверхні або простору. Воно відходить іноді навіть від 
залежності від загальної архітектурної системи й породжує 
«свої, нерідко суперечливі закони». Вочевидь, образотворча під-
система може або безпосередньо розвивати положення поперед-
ньої загальноархітектурної композиційної структури, або допов-
нювати її за законами контрасту. Обидві вони мають становити 
для глядача нерозривну художню єдність, що втілюється у прос-
торових формах системи акцентів і домінант, які підкреслюють 
загальну композиційну тему. 
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Засоби формування простору інтер’єру 

Основними засобами формування інтер’єру вважаються поєд-
нання об’ємів і мас з площинами, які обмежують інтер’єр. Площи-
ни задають планові габарити інтер’єру, його конфігурацію.  

Традиційним і надзвичайно ефективним способом є деталюван-
ня форми поверхонь: різного роду поділи, пластичні деформації, 
прорізи, використання різних фактур, матеріалів, кольорових спів-
відношень тощо. Ці елементи формоутворення іноді мають декора-
тивний, «накладаний» характер, іноді випливають із конструктив-
них або функціональних особливостей певного інтер’єру, але 
насамперед саме вони є носієм масштабу й ритмічних побудов, що 
виявляють ідею організації простору. 

Твори монументально-декоративного мистецтва теж можуть бу-
ти формоутворювальною основою простору інтер’єру (різного роду 
монументи, декоративні інсталяції й т. п.), «читатися» як фрагмент 
декорування поверхні або покриття підлоги чи стелі (панно, рельє-
фи, орнаментальні композиції тощо). Безпосередньо до творів об-
разотворчого мистецтва примикає інша група — рекламно-інфор-
маційні засоби, плакати та банери, активне декорування вхідних 
груп офісів й іноді громадських споруд (реклами, вітрини, ембле-
ми) або створення самостійних об’ємних об’єктів (покажчики, ста-
ціонарні інформаційні засоби), поділ поверхні покриття (комуніка-
ційні смуги, зонування). Усі різновиди меблів заповнюють простір 
інтер’єру, а доповнюють їх елементи декору — текстиль, облад-
нання і т. ін. 

Як відзначав О. В. Іконніков, традиційним вважають «співвід-
ношення маси й простору, спосіб, яким приведені до стійкої рівно-
ваги... форми взаємозв’язку частин організованого, зонованого 
простору, співвідношення величин і ритм чергування просторових 
поділів і матеріальних елементів — основні засоби архітектурної 
мови. Їх доповнюють пластика і фактура поверхонь, їх колір і орга-
нізація освітлення. Засоби інших мистецтв підтримують можливос-
ті самої архітектури».  

Інакше кажучи, визначитися з темою дизайнерського рішення — 
практично означає обмежити набір дизайнерських засобів для її 
реалізації, виділити для себе головне серед них і в такий спосіб 
виокремити сферу переважної концентрації творчих зусиль. Від-
так, у великих спеціалізованих просторах звична ієрархія худо-
жніх засобів поступається місцем специфічним поєднанням, де 
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першість належить елементам, що традиційно вважалися додат-
ковими. 

У міру зростання структурної складності простору першість у 
палітрі формоутворювальних елементів переходить від поверхонь, 
що обмежують простір, до внутрішніх орієнтирів, що організову-
ють його. 

Для архітектора-дизайнера відчути «дух місця» — значить від-
чути неповторність емоційно-художнього змісту середовища, про- 
йнятися повагою до ланцюжка її складових, установити спосіб її 
дизайнерського «конструювання». Це один із найважливіших чин-
ників формування й збагачення індивідуальних образних характе-
ристик громадського інтер’єру або системи, що суттєво полегшує 
завдання художньої й утилітарної орієнтації в місті.  

Інтер’єрний простір характерний насамперед просторовими 
враженнями. Як говорив Е. Сааринен, «сприйняття простору стає 
важливішим за сприйняття маси». Організація простору — основне 
завдання сучасного дизайну інтер’єру, а світло, за словами Л. Кана, — 
найважливіший структурний засіб, який є найвирішальнішим чин-
ником формоутворення.  

 
Предметне наповнення інтер’єрних просторів 

Предметне наповнення, як важлива складова інтер’єру, ви-
значається, насамперед, функціональним призначенням примі-
щення. За призначенням предметне наповнення інтер’єру ділять 
на групи. 

Технологічне обладнання виробництва — верстати, машини, ви-
робничі лінії й т. п. — розміщують виключно в інтер’єрах вироб-
ничого призначення, його формоутворення дуже мало пов’язане з 
ергономікою та антропометрією. Як правило, таке обладнання є 
домінуючим елементом інтер’єру, тому його колористичному ви-
рішенню, поєднанню з кольоровим середовищем приміщення варто 
приділяти особливу увагу. 

Меблі — це група обладнання, призначена для безпосереднього 
розміщення на ньому або в ньому людей і дрібніших елементів 
предметного наповнення інтер’єру. Існує кілька типів класифікації 
меблів: за призначенням (побутові й спеціальні), за характером 
розміщення в інтер’єрі (мобільні, стаціонарні і вбудовані), за вико-
ристаними матеріалами тощо. У житлових інтер’єрах, значній ча-
стині громадських, а також у деяких категоріях промислових (на-
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приклад, в інтер’єрах підприємств точного приладобудування) 
меблі є найактивнішою складовою композиції інтер’єру. Тому не 
випадково, що найбільші майстри архітектури проектують і меблі — 
іноді як частину конкретних інтер’єрів (Ч. Р. Макінтош, Ф.-Л. Райт, 
Л. Міс ван дер Рое), іноді як зразки для масового виробництва 
(Ле Корбюзьє, А. Аалто, М. Грейвз, З. Хадід, Н. Фостер). Утім, меб-
лі, спроектовані для конкретних інтер’єрів, досить часто починають 
жити «власним життям», з успіхом використовуючись і в інших 
просторах. 

Найпоширеніші елементи меблів — ті, що безпосередньо кон-
тактують із людиною і форма яких задається її антропометричними 
характеристиками: стільці, крісла, ліжка. Залежно від процесу змі-
нюється форма предметів: сон вимагає горизонтальної, трохи гнуч-
кої поверхні; порівняно нетривалий процес прийому їжі дозволяє 
обійтися без підтримки спини — тому сидіння для столової зони 
можуть виконуватися як м’якими, так і твердими, зі спинкою або 
без неї, але обов’язково повинні мати достатню висоту для забез-
печення оптимального положення людини щодо поверхні стола; 
крісла для відпочинку виконуються, як правило, м’якими й низь-
кими для додання людському тілу напівлежачого положення й т. д. 
Для безпечного виконання цих функцій предмети повинні мати до-
статню стійкість і конструктивну міцність. 

Сукупність цих вимог разом з використанням традиційних ма-
теріалів сприяли появі відносно усталених форм меблів. Наразі ви-
користання нових матеріалів у XX ст. — пластмас, синтетичних 
тканин, еластичних пористих мас, металу — привело до появи но-
вих форм; особливо це стосується рекреаційних меблів для викори-
стання в громадських інтер’єрах. Нові функції меблів, наприклад, 
специфічні вимоги до обладнання офісів, також приводять до по-
яви нових за формою й матеріалами робочих крісел з регульова-
ними за висотою й кутом нахилу сидінням і спинкою, легко пере-
міщуваних по площі адміністративного приміщення завдяки опорі 
на роликах. 

Інша найпоширеніша категорія меблів — робочі поверхні для 
здійснення на них різних процесів, тобто столи. Оскільки вони 
служать для виконання різноманітних функцій — прийому їжі, ро-
боти з документами або спеціальним обладнанням — форма їх та-
кож досить різноманітна, але в кожному разі визначається такими 
вимогами: робоча поверхня їх має бути горизонтальною для впев-
неного розміщення на ній необхідних предметів (винятком можуть 
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бути столи для графічної роботи призначені для проектної або 
художньої діяльності, робоча поверхня яких нахилена й розгорнута 
до працівника). Висота стола над рівнем підлоги визначається ерго-
номічними та антропометричними вимогами. 

Розмір робочої поверхні стола визначається радіусом доступності 
сидячої людини й габаритами розміщеного на ній обладнання. 
Столи, призначені для здійснення специфічних процесів, відрізня-
ються наявністю додаткових робочих поверхонь і ємностей на різ-
них, оптимальних для роботи, рівнях. Так, стіл для роботи з 
комп’ютером може мати підставку для монітора вище рівня стіль-
ниці, поличку для клавіатури, тумбу для процесора; у комплект 
можуть входити також підставка для периферійного обладнання — 
принтера, сканера, ємності для видаткових матеріалів і дисків то-
що. Лабораторні столи оснащуються блоками для підключення 
спеціального обладнання — пальників, тиглів і т. ін. — і додатко-
вими полицями для розміщення обладнання. 

Третя основна й досить різноманітна категорія меблів — це так 
звані корпусні меблі: різного роду ємності, полиці й шафи, призна-
чені для зберігання предметів і матеріалів. Вони можуть бути як 
закритими, так і відкритими; останні, крім функції зберігання, ви-
конують також демонстраційну функцію. 

Різноманітність процесів життєдіяльності людини в часі й у 
просторі показує, що значна частина меблів експлуатується не по-
стійно, а тільки в певний час доби. Ідея трансформації елементів 
обладнання житла активно проробляється вже з кінця XIX ст., коли 
користувалися попитом складані ліжка, що ховаються у вертикаль-
ні шафові стінки; розсувні й складані столи; складані стільці. З по-
явою нових матеріалів і технологій ідея трансформації набула но-
вого розвитку.  

Особлива категорія меблів — спеціалізовані меблі для певних 
категорій людей або специфічних функцій. Так, меблі для дітей ба-
гато в чому повторюють звичайні, «дорослі» форми меблів, але 
пропорційно зменшені відповідно до антропометрії дитини. Швид-
кий розвиток дитини змушує закладати при проектуванні можли-
вість трансформації, зміни розмірів меблів зі зміною росту дитини. 
Інша специфічна вимога до дитячих меблів — підвищена увага 
до травмобезпеки дитини, що простежується в огородженнях і 
бортиках, відсутності гострих кутів, широкому використанні 
м’яких та екологічно чистих матеріалів тощо. Набагато більше 
значення порівняно з «дорослим» обладнанням має колористич-
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не вирішення дитячих меблів, що відрізняється більшим розмаїт-
тям кольорів. 

Інша категорія людей, що вимагає спеціальних меблів, — люди 
з обмеженням функцій руху. Залежно від характеру інвалідності 
відмінність меблів від стандартних може бути мінімальною або до-
сить радикальною — аж до спеціальних меблів, розрахованих на 
використання людьми в інвалідних колясках. 

Особлива категорія меблів — спеціальні, наприклад лікарняні. 
Частина медичних меблів — стоматологічні крісла, наприклад, — 
за складністю формоутворення наближаються до промислового об-
ладнання, тому до категорії меблів зараховуються умовно. 

До обладнання для побутової роботи відносять, насамперед, ку-
хонне обладнання. Воно містить меблі, призначені для зберігання 
харчових продуктів, посуду й кухонних агрегатів, обладнання для 
готування й зберігання продуктів — плити, холодильники, посудо-
мийні машини, витяжки, а також посуд і прилади, призначені для 
полегшення процесів обробки й готування продуктів — міксери, 
тостери, грилі, м’ясорубки, кухонні комбайни, електрокавоварки й 
т. д. До цього переліку варто додати розміщувані на кухні сантех-
нічні прилади — мийки. Все це різноманітне обладнання відрізня-
ється за формою й фактурою і становить єдиний ансамбль, головну 
роль у якому відіграють, безумовно, великі елементи — меблі, пли-
та, холодильник (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Інтер’єр ергономічної кухні-ніші 
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На дизайн інтер’єру кухні і, відповідно, його предметного на-
повнення впливає, передусім, підхід до його використання. Іноді 
кухня служить допоміжним приміщенням, а більшість процесів 
життєдіяльності мешканців відбувається в інших приміщеннях — у 
вітальні, в гостьовій зоні, в кабінетах і т. д. Відповідно, й інтер’єр 
кухні вирішується, швидше, як виробниче приміщення або лабора-
торія, аж до стилістики хай-теку. Проте набагато частіше, особливо 
у квартирах із традиційним плануванням, кухня є мало не основ-
ним місцем спілкування, що впливає на її образне рішення як кух-
ні-їдальні або кухні-вітальні.  

На композицію інтер’єру кухні впливає також зміна техноло-
гії приготування їжі, коли більша кількість продуктів викорис-
товується у вигляді напівфабрикатів, розрахованих на тривале 
зберігання й швидке приготування у мікрохвильових печах. Ці 
зміни, насамперед, позначаються на збільшенні кількості й обся-
гу ємностей для зберігання продуктів, у тому числі холодильни-
ків і морозильників. 

До обладнання для побутової діяльності відносять також праль-
ні машини, пилососи, швейні машини й т. д., однак користуються 
ними періодично, і значну частину часу вони залишаються захо-
ваними, суттєво не впливаючи на інтер’єр. Винятком є пральні 
машини, оскільки через свою некомпактність і відносну стаціо-
нарність вони мусять «вписуватися» в інтер’єр ванної, кухні або 
підсобних приміщень. 

У категорію санітарно-технічного входить обладнання, пов’я-
зане з обслуговуванням біологічних потреб і з домашньою робо-
тою. Санітарно-технічні прилади — ванни, раковини, мийки, 
унітази, біде — є одним з найбільш консервативних видів облад-
нання. Розміри і їх форма досить жорстко визначаються антро-
пометричними характеристиками людини й використовуваних 
матеріалів — металом і фаянсом, тому залишаються відносно 
незмінними. Варіюється, як правило, їх обробка, у першу чергу 
форма, колір і, меншою мірою, рельєф поверхні, обмежений ви-
могами гігієни. 

Розвиток дизайну сантехнічних приладів рухається в напрямку 
пошуків оптимальної форми ванн як для різних видів водних про-
цедур (сидячі, лежачі, джакузі й т. ін.), так і для можливості їх ви-
користання в приміщеннях різної конфігурації. Швидко вдоскона-
люється також форма сантехнічної арматури — кранів, змішувачів, 
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термостатів, — для виготовлення яких використовуються різнома-
нітні матеріали: фаянс, порцеляна, метал, пластмаси, скло. Тому 
навіть при використанні відносно традиційної форми сантехніч-
ного обладнання це дає можливість дизайнерові, варіюючи колір і 
деталі, домогтися різних інтер’єрних ефектів, — тим більше, що 
композиція інтер’єру санітарних вузлів і ванних кімнат створюєть-
ся, крім розміщення цього обладнання, оформленням стін і підлоги 
(керамічна плитка або натуральний камінь, дзеркала й т. ін.) і спе-
ціальними меблями.  

Побутові світильники, призначені для житла, мають дві основні 
функції: утилітарну — забезпечення всіх функціональних процесів 
у житловому приміщенні необхідним освітленням, і декоративну — 
як активні складові композиції інтер’єру. Тому обік світильників, 
що традиційно забезпечують спрямоване світло для робочих про-
цесів або розсіяне світло, дедалі більшого значення в інтер’єрі на-
бувають декоративні світильники, майже позбавлені утилітарних 
функцій. Розмаїтість їх форм практично необмежена (рис. 2.10). 

Сьогодні в житлових і громадських інтер’єрах велике значення 
має також аудіовізуальне обладнання. У 1970-ті роки існувала тен-
денція інтегрування аудіо- і відеотехніки з побутовим обладнан-
ням, коли телевізійні екрани або аудіоапаратура не виділялися із 
площин шафових стінок, візуально сприймаючись як їхня складова. 
Однак переважна більшість сучасних елементів звукового та відео-
обладнання виконана як закінчений витвір дизайнерського мистец-
тва, здебільшого контрастні до архітектури меблів. Така контраст-
ність дає їм можливість існувати в будь-яких інтер’єрах. 

 
Природне освітлення інтер’єру 

Світло у створенні середовища є однією з основних складових 
інтер’єру. Світло може створювати різні відтінки настроїв. Воно 
може бути похмурим, таємничим, радісним і заспокійливим, ін-
тимним і розслаблюючим, збудливим і підбадьорливим через 
прямі асоціації. Усі звичні для людини якості природного освіт-
лення, перенесені в інтер’єр, створюють відчуття природності й 
спокою, що особливо важливо для робочих приміщень, шкіл, 
спортивних залів, лікарень. 

Використання світла як компоненти архітектурної мови, що бере 
участь у розкритті творчого задуму, — одне з відповідальних зав-
дань проектування інтер’єру. Завдяки світлу вирішуються тектоніч-
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ні завдання, виявляється форма, що розкриває сутність конструк-
цій, їх статичну роботу. 

Розміри світлових прорізів беруть участь у розкритті масштабу 
внутрішнього простору. Якщо дверні прорізи пов’язані з розміра- 
ми людини й установлюють масштаб простору, світлові прорізи 
зв’язані зазвичай з його масштабом в цілому і його висотою. Так, 
прорізи невеликих розмірів можуть іноді підкреслити грандіозність 
простору. Вітраж же розміром як стіна може перетворити само-
стійний внутрішній простір на частину зовнішнього й зробити його 
відносно невеликим. 

 
Колористика предметного середовища 

Утилітарна функція колористики предметно-просторового сере-
довища полягає у забезпеченні вказівки, сигналізації, орієнтації у 
просторі, створенні оптимальних умов зорового сприйняття, що 
протягом тривалого часу допомагає підтримувати високу працездат-
ність очей, викликати психологічні реакції, які лежать в основі 
стійких позитивних емоцій. 

Художньо-естетична функція колористики полягає в тому, щоб 
викликати у споживача естетичні переживання, через які ви-
никають художні образи, що запам’ятовуються. Вони виникають у 
результаті відповідності кольорової інтерпретації об’єктів дизайну 
суті соціально-просторових процесів і художньо-естетичних тенден-
цій у суспільстві. 

Колористика предметно-просторового середовища має свої спе-
цифічні риси. Строкатість і монотонність однаково дратують лю-
дину як полярні стани кольорового середовища. Уникнути дратів-
ної багатослівної строкатості й досягти при цьому вищого ефекту 
колористики — головне професійне завдання дизайнера, що ви-
пливає з принципу економії кольорових засобів. 

Інший принцип діяльності дизайнера — створення автономності 
колористики елемента й цілого. 

Колір нерозривно пов’язаний із простором. Кольорова культура, 
насамкінець, є культурою освоєння простору, тому настільки необ-
хідне пізнання феномена кольору. Чим дозрілішою є колористика 
об’ємно-просторового середовища, тим інтенсивніший й різноманіт-
ніший процес її функціонування, взаємна обумовленість розвитку її 
частин. Досягнення колористики інтер’єру, наприклад, вже стають 
надбанням міста у зв’язку із процесом інтер’єризації його просторів. 
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Дія кольору в об’ємно-просторовій формі викликає зорове від-
чуття нової форми й послаблює значимість інших. Зміна поєднань 
кольорів в об’ємно-просторовій формі зорово змінює її величини. 
Поліхромія, побудована на темних, холодних кольорах, приховує 
величину форми; і навпаки — поліхромія світлих теплих кольорів 
цю форму збільшуватиме.  

Між кольором і геометричною формою ряд дослідників вияв-
ляють деякі асоціативні зв’язки. Наприклад, Й. Іттен вважав, що 
вага й непрозорість червоного кольору асоціюються зі статикою й 
важкою формою квадрата, невагомому характеру трикутника від-
повідає жовтий колір, а колу — синій. Похідним же кольорам — 
жовтогарячому, зеленому й фіолетовому — відповідають трапеція, 
сферичний трикутник і еліпс. У такий спосіб уявляли собі взаємо-
зв’язок кольору й форми в Баухаузі, де Й. Іттен вів пропедевтичний 
курс. Незважаючи на всю умовність цих асоціацій і певну суб’єк-
тивність, нерідко виникає потреба творчо використовувати їх у 
практичній роботі.  

Колір об’ємно-просторової форми і її фактура також взаємо-
пов’язані. Оскільки груба фактура переважно нейтралізує дію полі-
хромії, вона передбачає розвиток нюансної поліхромії. Гладка фак-
тура узгоджується з контрастнішою поліхромією, оскільки не 
впливає на її дію. Дзеркальна фактура знижує насиченість кольорів 
і зменшує кількість помітних відтінків.  

Пригадаємо явище кольорового сприйняття, що зветься фено-
меном Пуркиньє. Воно полягає в тому, що зі зміною рівня освітле-
ності кольорові поєднання сприймаються дещо інакше. Наприклад, 
при денному освітленні синій колір сприймається більш темним, 
ніж червоний; при переході до низького рівня освітленості (сутін-
ки) червоний колір сприймається як темно-сірий, а синій — яскра-
во-сірим. Це явище може впливати на формоутворювальні ефекти 
поліхромії, що необхідно враховувати в дизайні. 

Дизайнер, безумовно, повинен професійно володіти кольором, 
тобто свідомо й цілеспрямовано використовувати цей феномен, ви-
пробовуючи при цьому естетичні переживання. Це невід’ємна час-
тина особистої культури проектувальника. 

Будь-яка робота з кольором включає вибір кольорової паліт-
ри, що задовольняє естетичні потреби. При формуванні певного 
типу середовища великого значення набуває психологічна дія 
кольору.  
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Кольорові вподобання людей — це і продукт, і двигун кольоро-
вої культури, вони фіксують рівень її розвитку й одночасно здатні 
змінювати сформовані стереотипи. 

Уподобання споконвічно формуються в середовищі концеп-
туального кольору, ґрунтуючись на кольоровій символіці й есте-
тиці. Такі переваги назвемо ідеальними. Вони існують лише у сві-
домості й суттєво змінюються, коли з’являється матеріальний 
об’єкт — кольороносій. Та сама людина ніколи не асоціює улюб-
лену кольорову гаму з такими, наприклад, різними об’єктами, як 
телефон, костюм, автомобіль або диван. Тому, говорячи про кольо-
рові переваги, будемо вказувати тип об’єктів, що поєднуються з 
конкретним кольором. 

Проблема кольорових уподобань — предмет уваги архітекторів, 
дизайнерів, художників. Еволюція кольорових переваг у дизайні 
нагадує припливи й відпливи: земляні фарби ставали яскравішими 
в епохи розвитку архітектури в єгиптян і стародавніх греків, а в пе-
ріод Римської імперії вони знову тьмяніли. Насичені кольори візан-
тійської мозаїки підготували підґрунтя для готичного вітражного 
скла. Епоха Ренесансу стала періодом кольорової одноманітності, 
що було порушено російським та українським бароко й класициз-
мом, а потім, після кольорового спаду еклектики — експериментами 
німецьких, російських, голландських і французьких архітекторів і 
дизайнерів. 

Ставлення до кольору визначається також духовною сутністю 
епохи, що залежить від суспільної формації й світогляду людини. 

Поліхромія й монохромія як прояв, відповідно, кольорового ба-
гатства й аскетизму, історично змінювали одна одну. Поліхромія 
найчастіше була вираженням народної основи, монохромність — 
вираженням «рафінованого» ставлення до кольору окремої частини 
суспільства. Сфера емоційного сприйняття тяжіє до поліхромії, а 
сфера раціонального — до монохромії.  

Вивчаючи пам’ятники архітектури, скульптури й монументаль-
ного живопису різних епох європейської культури з погляду їхніх 
кольорових характеристик, А. Немчич на підставі частоти появи 
тих або інших кольорів зробив висновки про кольорові переваги в 
ці епохи.  

Можна краще зрозуміти Стародавню Грецію, порівнюючи її зі 
Стародавнім Єгиптом. Пам’ятники єгипетського мистецтва утвер-
джують ідею вічності, у Греції ж мистецтво відбиває конкретні 
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явища реального життя. У єгипетському мистецтві колір є засобом 
вираження божественної й земної влади, тому він наповнювався 
абстрактним змістом. У грецькому мистецтві через колір передава-
ли різноманітні явища дійсності. В архітектурі й скульптурі засто-
совувались глибокі насичені кольори, в період розквіту грецької 
культури переважали чотири: білий, жовтий, червоний і чорний. 
Були поширені також зелений, синій і сірий. У Греції застосовував-
ся й пурпурний колір, що став потім улюбленим у римлян. За сту-
пенем популярності кольори у греків розміщувалися в такій послі-
довності: червоний, жовтий, синій, зелений. 

В епоху Відродження містика Середньовіччя поступається міс-
цем прагненню людей знайти щастя на землі. Кольори, використані 
в архітектурі, стінопису, у картинах і одязі втрачають закріплені за 
ними символічні значення й передають красу реального життя. До-
мінує променистий синій колір неба, потім випливають рожеві, ко-
ричневі і ясно-зелені — кольори раннього Відродження. Як жовта 
фарба використовувалися охра й шафран, а також неаполітанська 
жовта. Червоні кольори вперше в історії втрачають свій пріоритет, 
а сині, що символізують розум, наближаються до популярності 
червоних. За ступенем переваги кольори в часи Відродження мож-
на розмістити в такій послідовності: синій, червоний, жовтогаря-
чий, пурпурний, зелений, жовтий, а також — білий, сірий, чорний.  

Певною мірою висновок А. Немчича перегукується з періодиза-
цією архітектурної поліхромії, запропонованою американським 
ученим Ф. Бирреном ще в 1950-х роках: «1 — Єгипет, Халдея, Ін-
дія, Китай. Колір символічний і говорить мовою містицизму, релігії 
й культури; 2 — Греція (Рим). Формалізація старих традицій. Колір 
додається до форми, композиції, контуру, хоча палітра не змінила-
ся; 3 — Візантія й рання готика. Колір — декоративний, застосову-
ється заради власної краси, естетично, а не символічно або форма-
льно; 4 — пізня готика, Ренесанс, Реформація. Колір іде з екстер’єру і 
втрачає всі символічні й емоційні цілі; 5 — теперішній час. З одно-
го боку, величезні сірі стіни, які відбивають закляклість минулого, 
а з іншого — торговельні підприємства з живим застосуванням ко-
льору. Два далекі один одному напрями існують одночасно; майбу-
тнє кольору — у його багатофункціональності, у єдності кольору й 
форми». 

У наш час ситуація докорінно змінилася. Предмети побуту, одяг, 
упаковка, графічний дизайн, які використовують активну деструк-
тивну поліхромію, через цей засіб впливають на об’єкти міського 
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дизайну — рекламу, малі архітектурні форми, на інтер’єр і фасади 
будинків. Поліхромія, що ввійшла в конфлікт із геометрією форми, 
породжує нову кольоропластичну якість. Колористика дизайну й 
колористика архітектури взаємно збагачуються. Взаємопроникнен-
ня, інтеграція — необхідна й плідна форма співіснування архітек-
тури й дизайну, що створює фундамент колористики предметно-
просторового середовища. 

Виявляється хвилеподібна тимчасова зміна поліхромії: мала ам-
плітуда в дизайні, більша — в архітектурі. Звичайно, у дизайні, де 
кольорові зміни швидкоплинніші, більшим є й поле експеримен-
тальних пошуків. Архітектура більш статична за кольором, тому 
далеко не кожна знахідка дизайну відбивається в архітектурній по-
ліхромії.  

Розквіт архітектурної багатоколірності щоразу провокується пі-
ком розвитку поліхромії дизайну, що особливо помітно в останні 
роки (рис. 2.11).  

М. Фрилінг пропонував кольорові вирішення, що створюють 
психофізичний комфорт. М. Люшер висунув концепцію психологіч-
но гармонійної людини, засновану на співвідношенні чотирьох 
кольорів. Чотири кольори є символами (архетипами) чотирьох ста-
нів духу, самопочуття і, водночас, певних думок і дій. Люшер 
вважав, що чотири основні кольори на всіх людей діють певним 
чином, їх поєднання забезпечує певне поводження, викликає 
певні емоції й приводить до певного самопочуття. Знаючи цей кольо-
ровий механізм, колорист може конструювати відповідне кольо-
рове середовище. Це теоретичне твердження, однак, важко реалі-
зоване, оскільки стикається з особливостями кольорової культури, 
що нівелюють або підсилюють дію окремих кольорів та їх спів-
відношень.  

Новими ідеями колорист збагачується у сфері образотворчих 
мистецтв. Відомо, наприклад, який потужний поштовх у розвитку 
колористики предметно-просторового середовища зумовив кубізм 
та неопластицизм, що зародилися в живопису. Геометричний абст-
ракціонізм вплинув на архітектурну поліхромію й безпосередньо на 
дизайн та архітектуру.  

Найбільший представник оп-арта В. Вазарелі справедливо ствер-
джував, що збільшення комбінованих можливостей кольору й фор-
ми можливе на основі елементарних форм і первинних кольорів. 
Прості перестановки елементів здатні утворювати до сотень комбі-
націй, різноманітних композицій. На його думку, розвиток у пластич-
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них мистецтвах ідеї комбінаторики дає художникові знаряддя уні-
версального характеру, що допомагає розкрити особистість майстра 
(рис. 2.13).  

Одна з найважливіших рис сучасної кольорової культури, 
властивої різним національним традиціям — розширення діапа-
зону можливих взаємодій поліхромії й геометрії форми, в тому 
числі підкреслений інтерес до їх взаємодії на основі контрасту. 
Відносна незалежність кольорової теми від структури форми по-
роджує поліхромію високої активності, що володіє значною пе-
ретворювальною дією, а отже, здатна вирішувати різноманітні 
композиційні завдання. Ця ж лінія активно розвивається й на по-
чатку XXI ст. 

 
 

Завдання для самоперевірки 
 

1. Схарактеризуйте основні особливості сприйняття інтер’єру. 
2. Виявіть основні принципи організації інтер’єрного простору. 
3. Назвіть основні композиційні засоби, які мають значення під 
час формування дизайну інтер’єрів. 

4. Визначте основні особливості композиційного формування 
дизайну інтер’єру. 

5. Визначте поняття емоційної дії архітектурного середовища. 
6. Схарактеризуйте предметне наповнення інтер’єрних просторів. 
7. Назвіть три основні групи предметного наповнення інтер’єру. 
8. Назвіть основні типи меблів. 
9. Схарактеризуйте обладнання для побутової роботи. 

10. Назвіть дві основні функції побутових світильників. 
11. Розкрийте роль природного освітлення в інтер’єрі. 
12. Схарактеризуйте роль розмірів світлових прорізів у розкрит-

ті масштабу внутрішнього простору. 
13. Визначте роль колористики предметно-просторового сере-

довища. 
14. Схарактеризуйте основні функції колористики предметно-

просторового середовища. 
15. Розкрийте зв’язок кольору з інтер’єрним простором. 
16. Схарактеризуйте поняття поліхромії та монохромії. 
17. Розкрийте значення врахування колористики при створенні 

психологічного комфорту. 
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18. Визначте вплив образотворчого мистецтва на розвиток ко-
лористики предметно-просторового середовища. 

19. Дайте оцінку можливого використання образотворчого мис-
тецтва при формуванні дизайн-рішень інтер’єрів. 

20. Схарактеризуйте особливості колористичного рішення су-
часних житлових інтер’єрів, виконаних у стилізації Стародав-
ньої Греції. 

21. Схарактеризуйте особливості колористичного рішення су-
часних громадських інтер’єрів. 

22. Схарактеризуйте особливості колористичного вирішення ін-
тер’єрів у стилі оп-арт. 
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ÑÒÈË² ²ÍÒÅÐ’ªÐÓ 
 
 
 
 
 

 
Кожна епоха створює свій певний стиль, який з нею приходить, 

еволюціонує, минає та відмирає або ж переходить в інший стиль, 
який, багато в чому відрізняючись, формується ще в його межах. 
Для нас дуже важливий зроблений істориками висновок про те, що 
«стиль, який існував раніше, не може бути відроджений, як не мо-
же бути відроджена також епоха, яку він визначав». Жодна з на-
ступних спроб відновити історичний стиль епохи, яка відійшла, в 
його первозданному вигляді не мала успіху. Як би ми не прагнули 
відтворити той або інший інтер’єр, що належить минулій історич-
ній епосі, поразка неминуча, в кращому разі ми отримаємо музей-
ний експонат або декорацію. 

Однак можливість стилізації все ж таки існує. Для цього необ-
хідно вивчити і зрозуміти епоху й архітектурний стиль, нею ство-
рений, так, як це зробили італійські архітектори, які вивчили епоху 
еллінізму і відродили її образ у величному Ренесансі. 

Архітектурний стиль — це спільність художньо-композиційних 
та конструктивних засобів архітектури, що історично склалася, су-
купність основних рис та ознак архітектури даного часу і народу. 
Органічною частиною архітектури є інтер’єр з убранням, що вклю-
чається в нього: меблями, виробами прикладного мистецтва, ску-
льптурою та живописом. Правильно, коли інтер’єр стилістично і 
художньо відповідає зовнішньому вигляду споруди. Проте часто 
він набуває відмінних, особливих рис. Це пов’язано з часовими 
змінами смаків і моди. Інтер’єр чутливий до таких змін, що іноді є 
причиною повної трансформації внутрішніх приміщень. 

Сучасні споруди настільки стандартизовані, що виникає бажан-
ня створити індивідуальне житло з неповторними інтер’єрами в 
тому чи іншому стилі. В цьому випадку неминучий дисонанс між 
архітектурою будівлі й інтер’єром. Інша проблема — як дотрима-
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тися міри, приборкати бажання, аби не переповнити своє житло 
предметами різних епох та стилів. 

Світова архітектура дає незліченну кількість різноманітних 
композиційних рішень, прийомів та засобів організації житлового 
інтер’єру. Грамотно використовувати історичний досвід архітекту-
ри — основне завдання при проектуванні житла. 

 
Історичні стилі 

Єгипетський стиль 

Для єгипетської архітектури характерні великі поверхні стін, 
нахилених з боку головного фасаду, завершених вигнутими кар-
низами. 

До нашого часу чудово збереглися єгипетські гробниці та культові 
споруди з вапняку. Всім відомі складені з величезних глиб піра-
міди — гробниці фараонів. Найбільша з них — піраміда Хеопса, 
заввишки 148 м, поряд з якою — висічений зі скелі величезний 
сфінкс. 

Не менш величні храми Єгипту, що сягали також величезних 
розмірів. Єгипетські храми зводилися за схемою: витягнутий у до-
вжину прямокутник, розділений у плані на три частини (перистиль, 
гіпостиль, святилище), які розміщувалися на одній осі. Усі храми 
споруджувалися з величезних кам’яних блоків. Перекриття були 
пласкими. Головний фасад (на вузькій стороні будівлі) оформлявся 
пілонами*, між якими був вхід — портал*. Перед головним фасадом 
деяких будівель розміщувалися величезні статуї фараонів. Харак-
терним елементом стилю були важкі, незрушимі брили кам’яної 
кладки з вузькими отворами, крізь які проникали сонячні промені. 
Поверхні стін були вкриті суцільним килимом висічених на камені 
ієрогліфів та малюнків, розміщення яких було строго лінійним. 
Єгиптяни використовували також розпис по штукатурці. Колірна 
гама обмежувалася червоним, синім, жовтим, зеленим, чорним і бі-
лим кольорами (рис. 3.1, 3.2). 

Житлові будівлі, у тому числі й палаци, будувалися з менш міц-
них матеріалів, зокрема з дерева, тому вони не збереглися до нашо-
го часу. Будинки складалися з великої кількості житлових та допо-
міжних приміщень, що мали різну висоту. 
                                                 

* Так позначені слова, наведені у словнику термінів у кінці посібника. 
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Рис. 3.1. Єгипетський храм Рис. 3.2. Абу-Сімбел. Храм 
 
Стіни, стеля, а іноді й підлога залів палацових споруд покрива-

лися розписом, розфарбованими рельєфами, обличковувалися ках-
лями. Часто на стінах використовувався прийом чергування кольо-
рових горизонтальних смуг. Зміст розписів — жанрові сценки, 
рослинні узори, зображення птахів і звірів. Для єгипетських будин-
ків був характерний мотив дверного порталу, тільки менших розмірів. 
Портал мав прості одвірки, що нагадували своїми контурами карнизи 
культових споруд. Вікна та балкони закривалися дерев’яними або 
очеретяними ґратами. 

На відміну від житлових будівель, зразки меблів дійшли до на-
ших днів. Столи, крісла, дивани й табурети, дуже високі ліжка, 
скриньки, ящики для зберігання коштовностей відповідали пропор-
ціям людини і були надзвичайно функціональні. Спинки та підло-
кітники крісел покривалися різьбленням, ніжки крісел, стільців, 
столів часто закінчувалися зображеннями лап і копит тварин, а та-
кож качиними головками. Виготовлені з різних матеріалів, насам-
перед з дерева, меблі інкрустувалися, покривалися кольоровою 
емаллю, перламутром, позолотою (рис. 3.3). 

Для єгипетського мистецтва була характерна тенденція до по-
м’якшення та пластичності форм, округлення кутів та місць пере-
гинів. 

Для створення інтер’єру в єгипетському стилі слід перепла-
нувати приміщення так, щоб отримати головне приміщення у ви-
гляді прямокутної зали, по периметру якої розмістити решту кім-
нат. Якщо достатньо площі, по краях холу ставляться гладкі колони 
з капітелями* у вигляді лотоса. Стелю можна зробити підвісною  
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Рис. 3.3. Єгипетські меблі: 
1 — саркофаг із сикомору; 2 — табурет з різними ніжками та акцентними елемен-
тами кріплення; 3 — табурет з рівних рейок з чіткою тектонічною побудовою; 
4 — табурет; 5 — підставка брускової конструкції для амфори; 6 — стілець зі спин-
кою, Лувр, Париж; 7 — ліжко у формі тварини; 8 — стілець складаний; 9 — парад-
ний трон, багата різьба, оббивка; 10 — переносне ліжко з ніжками у вигляді звіри-
них лап з ручками; 11 — табурет з дуже низькою спинкою; 12 — примітивний 
низький табурет з вигнутими ніжками; 13 — парадний стілець з ніжками у вигляді 
звіриних лап, з м’якою оббивкою; 14 — стілець з ніжками у вигляді звіриних лап, 
рамка рамково-фільонкової конструкції; 15 — підставка для голови з чорного де-
рева, різьблена; 16 — складне похідне ліжко; 17 — стіл та декоративна ваза (на-
стінний рисунок з Фів, близько 1200 р. до н.е.) 
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з гіпсокартону, бажано простої форми (без складних вирізів). По 
периметру стелі пустити рельєфний карниз із рослинним орнамен-
том або складний багатофігурний барельєф*. Карниз та барельєф 
можна виділити кольором або декоративним покриттям, що імітує, 
приміром, натуральний камінь. Декор на колонах краще покрити 
бронзою з патиною*. У деяких кімнатах, наприклад у спальні, стелю 
можна пофарбувати в темніший, ніж у представницькій частині квар-
тири, колір. Тут карнизи і весь декор можуть бути покриті позо-
лотою. У ванній кімнаті перевага надається натяжній глянсовій стелі, 
темно-синій або навіть чорній. Форма стельових карнизів має бути 
лаконічною, наприклад, у вигляді триступінчатої прямокутної при-
зми. Карнизи можна виділити кольором або пофарбувати в тон стелі. 

Стіни бажано фарбувати в жовтий, червоний, синій та зелений 
кольори, поєднуючи їх з білим та чорним. Малюнок на стінах може 
бути найпростішим — з горизонтальних і вертикальних смуг. Вда-
лим вирішенням може стати стилізований розпис по всій поверхні 
стіни або фриз* з геометрично розміщених рослинних орнаментів з 
мотивами лотоса, папірусу та пальм, а також з фігурами людей у 
визначених єгипетським каноном позах. Окрім розпису для оздоб-
лення стін використовують видавлені на зразок контррельєфів гео-
метричні малюнки. Цілком доречною буде натуральна шкура, по-
золота і мозаїка, натуральний камінь або його імітація. 

На стінах можна розмістити бра із зображенням єгипетських 
символів: фараонів і сфінксів або у вигляді факелів. 

Вхідні і міжкімнатні отвори необхідно оформити на зразок пор-
талу, оздобивши їх кахлями під натуральний камінь або покривши 
венеціанською штукатуркою. 

Підлогу в передпокої слід викласти мозаїкою або плиткою під на-
туральний камінь, у решті кімнат — паркетом з натурального дерева, 
так, щоб планки паркету утворювали художню композицію. Потрібну 
атмосферу створять килими ручної роботи і шкури тварин. Підлога у 
ванній викладається мозаїкою з єгипетським орнаментом. 

Прикрасять приміщення вітальні позолочені скульптурні зоб-
раження єгипетських богів, священних тварин, вази. 

Умеблювання можливе як стилізоване, так і сучасне, просте за 
формою, бажано з плавними лініями, витонченим орнаментом та 
позолоченими деталями. 

Тканину для оздоблення вікон краще вибрати з важкої щільної 
парчі або металізованої тканини. Ансамбль таким шторам складуть 
напівпрозорі портьєри з органзи. Завершальний штрих в оформлен-
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ні вікон — ламбрекени, задрапіровані великими складками (рис. 3.46, 
3.47, 3.48). 

 

Стародавня Греція 

Старогрецька культура по праву вважається основою для всього 
подальшого розвитку світового мистецтва та архітектури. Причини 
цього — в простоті та ясності композицій, форми та конструкції 
яких були гармонійні та відповідні людині. Греки створювали свої 
споруди з найдзвичайною майстерністю та ретельністю, доводячи 
до досконалості пропорції всіх частин ансамблю. Старогрецька філо-
софія та мистецтво ґрунтувалися на культі сили і краси людини, і саме 
це було могутнім зарядом для творчості архітекторів і скульпторів то-
го часу. Старогрецька архітектура розвивалася у двох стилістичних 
напрямах, виражених у двох ордерах — доричному та іонічному. 

Відмінності між двома ордерами пояс-
нюються особливостями місцевих традицій 
та будівельних матеріалів, що використову-
валися в тому чи іншому регіоні. Доричний 
ордер розвивався в західній частині Греції 
(рис. 3.4), а іонічний — у східній частині 
(рис. 3.5). Обидва ордери розвивалися пара-
лельно і були основними в культурі Старо-
давньої Греції. Пізніше, в період класики, в 
другій половині V ст. до н.е., було розробле-
но третій ордер — коринфський. Коринф-
ський стиль ще легший і граційніший, ніж  
іонічний (рис. 3.6, 3.7). Його колони вищі та 
стрункіші, ніж у більш ранніх стилях. Далі, 
навіть коли будівлі стали зводитися з мар-
муру та іншого міцного каменю, стилі зали-
шалися незмінними. 

Для успішної роботи над класичним гре-
цьким інтер’єром необхідно добре розібра-
тися в ордерній системі. 

В архітектурі Стародавньої Греції голов-
ними були сакральні споруди. Всі інші будів- 
лі зводилися за тими самими принципами. 
Основою грецького храму був стилобат-
цоколь, що складався зазвичай із трьох щаб-
лів. На стилобаті навколо прямокутного свя-

 
Рис. 3.4. Доричний ордер 

 
Рис. 3.5. Іонічний ордер 
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тилища — цели — розміщалися колони. У більшості храмів на го-
ловному та задньому фасадах ставилося по 6 або 8 колон, на біч-
них, відповідно, по 13 або 17. Колони підтримували перекриття — 
антаблемент*. Оскільки дахи були двосхилими, то на задньому і го-
ловному фасадах утворювалися трикутні прорізи — фронтони*, що 
закривалися мармуровими плитами. Колона складалася з капітелі, 
стовбура і бази*. 

У доричному ордері бази не було, стовбур колони прорізаний 
канелюрами* — вертикальними жолобками — і звужувався догори, 
а в середній частині мав потовщення (ентазис). Капітель складалася 
з трьох частин: шийки, що з’єднує капітель зі стовбуром, округлої 
подушки (ехини) та верхньої чотирикутної плити (абаки). 

Іонічний ордер, більш стрункий у своїх пропорціях, мав базу, 
що звужувалася догори, колону з канелюрами та капітель із вели-
кими завитками — волютами*. 
 

  
Рис. 3.6. Коринфська капітель 

з розвиненим декором 
Рис. 3.7. Коринфська капітель 

 
Коринфський ордер відрізнявся від іонічного формою капітелі у 

вигляді кошика з листків аканта та чотирьох волют. 
Розходження в пропорціях колон цих ордерів обчислюється за 

певною схемою. Стовбур доричної колони разом з капітеллю має 
висоту 8 нижніх діаметрів, стовбур іонічної колони — 9 діаметрів, 
стовбур коринфської — 10 діаметрів. Висота антаблемента для всіх 
ордерних стилів становить приблизно четверту частину загальної 
висоти колони. 
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Рис. 3.8. Грецьке  
вікно 

Основу композиції будівель класичного часу (V ст. до н.е.) ста-
новив перистильний двір, що у різних комбінаціях був центром 
споруди.  

Житлові будівлі того часу відрізнялися простотою та доверше-
ністю (рис. 3.8). Мармурові стіни мали гладкі поверхні, ордерні 
елементи були доповнені скульптурними декоративними компози-
ціями у вигляді горизонтальної смуги — фризами або фільонками 
(частина поля стіни або дверей, обведена рамкою або втоплена). 
У стелях допускалося використання кесонів*, що обумовлювалось 
конструктивними особливостями перекриття.  

У житлових приміщеннях стіни іноді фарбу-
валися по штукатурці горизонтальними смугами 
червоного, білого, жовтого та блакитного тонів. 
Цоколь відділявся від стіни тягою* з рельєфом та 
орнаментом. Для оформлення підлоги викорис-
товувалася мозаїка з кольорової гальки з багато-
фігурними композиціями.  

Меблі у грецьких будинках були такі ж легкі і 
зручні, як і єгипетські. Намагання греків у всьо-
му знати міру відбилося і на внутрішньому деко-
руванні приміщень: нечисленні меблі відрізня-
лися функціональністю. В основному це круглі 

або прямокутні столики на трьох ніжках, табурети, стільці, крісла з 
підлокітниками на прямих або ледь вигнутих ніжках, що розходилися 
донизу, високі ліжка. На ліжках — кліне — лежали під час трапез. Під 
кліне, після закінчення трапези, засувалися столи. Матеріал для виго-
товлення меблів — дерево або мармур. Греки оформлювали ніжки 
меблів різними прикрасами у вигляді лап та голів тварин, верхні 
частини ніжок прикрашувалися листками аканта або шиями лебе-
дів (рис. 3.9). 

Побутові предмети, окрім утилітарного призначення, мали ще й 
естетичне навантаження: усілякі, які лише можливі за формою та 
розмірами, вази, амфори — посудини для зберігання вина, ки-
лики — посудини для вина у вигляді пласкої чаші, гідрії — посу-
дини із трьома ручками для зберігання води використовувалися 
ще й для прикрашання житла. Керамічні вази покривалися сюже-
тними та орнаментальними розписами. Одне із найпоширеніших 
графічних зображень — чорний і білий рисунок на тлі червоної 
обпаленої глиняної поверхні. 
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Рис. 3.9. Меблі Стародавньої Греції: 
1 — саркофаг з Абусир; 2 — складаний стілець із характерними загну-
тими усередину ніжками; 3 — обідній стіл (модель з бронзи); 4 — про-
сте дерев’яне ліжко (за малюнком на вазі); 5 — ложі з подушками; 6 — 
парадні мармурові театральні крісла. Театр Діонісія в Афінах; 7 — крі-
сло дощатої конструкції; 8 — архаїчний трон (зображення на гробниці 
з Лаконії); 9 — трон без спинки, з підставкою для ніг (за малюнком на 
вазі); 10 — парадний табурет (за малюнком на вазі); 11 — характерний 
мотив грецької орнаментики; 12 — клісмос — жіночий стілець зі спин-
кою (з надгробного пам’ятника Хегесо, Афіни, IV ст. н.е.); 13 — ложе з 
м’якою оббивкою та подушками (за малюнком на вазі); 14 — стіл 
(за малюнком на вазі); 15 — меандр — характерний давньогрецький 
орнамент 
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Так, в архітектурі та у творах мистецтва Стародавньої Гре-
ції основними декоративними прийомами були орнамент і скульп-
тура. Виняткове відчуття гармонії і краси, почуття міри та пропор-
цій допомогли грекам створити стиль, який мав могутній вплив на 
наступний розвиток світової архітектури від епохи Відродження й 
до наших днів. 

Дизайн інтер’єру в старогрецькому стилі теж треба почати з 
організації простору приміщення. Посередині всієї площі має бути 
вітальня, за можливості висотою в два поверхи. Навколо такої віта-
льні (на зразок перистильного двору) розміщуватиметься решта всіх 
приміщень першого поверху. Другий поверх — антресольний — 
опирається на колони, прикрашені ордерними елементами. 

В однорівневому просторі передусім необхідно влаштувати 
пласку стелю з прогонами*, балками* та фризовими розписами. Гар-
ний вигляд матиме кесонована стеля із вбудованими точковими 
світильниками або підвісна стеля з прихованим штучним освітлен-
ням над «внутрішнім двориком». 

Колонада доричного ордеру чудово поєднується з мармуровим 
рустованим* обрамленням стіни, що створює нішу для телевізора 
та аудіоапаратури. У деяких випадках для стилізації античного 
простору можна використовувати елементи або навіть імітацію ча-
стин будівель.  

Наприклад, гармонійно поєднується з сучасним інтер’єром та-
кий елемент старогрецької архітектури, як портик з рядом колон, 
поставлених на п’єдестал посередині кімнати. Щоправда, для цього 
площа приміщення має бути не менше 60 м, а її висота 4–5 м.  

Для стилізації можна використати ротонду* з натурального мар-
муру зі зламом і тріщинами для збільшення достовірності та ство-
рення ефекту старовини. 

У такому приміщенні доречна кам’яна підлога, або підлога з ке-
рамічного граніту, що нагадує старовинну кладку, та мозаїка з га-
льки, або спеціальні композиції у вигляді мозаїчного килимка, або 
плитки з відповідним декором чи орнаментом.  

У стінах можна зробити ніші та розмістити в них грецькі вази і 
скульптури. Стіни античних інтер’єрів оздоблюються «диким» ка-
менем та різними видами декоративної штукатурки «під старови-
ну». Можна просто пофарбувати їх у спокійні розбілені кольори, а 
по верху пустити декоративний карниз відповідного ордеру. 

Колір стін та декору може бути будь-який, можливе застосуван-
ня позолоти. Для античного інтер’єру органічні розписи на стінах, 
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причому для кожної кімнати бажано вибрати оригінальний сюжет. 
Наприклад, у вітальні це може бути героїчне панно, а в спальні або 
в дитячій краще застосувати рослинний орнамент чи ідеалістичний 
пейзаж. 

У грецьких стилізаціях інколи облаштовують зимовий сад, посе-
редині якого розміщують маленький фонтан зі скульптурами, на-
приклад Афродіти та Аполлона. 

Меблі прості та функціональні, з фризовим декором (рис. 3.10). 
Весь інтер’єр повинен вирізнятися простотою та вишуканістю, 

без зайвих деталей і прикрас (рис. 3.49, 3.50, 3.51). 
 

1 
2 

 
 

3 

4 

 
 

Рис. 3.10. Меблі у стилі Стародавньої Греції: 
1 — давньогрецький стілець klismos XVIII–XIX ст; 2 — 
низька шафа, 1810 р., червоне дерево з позолоченою брон-
зою; 3 — стілець, декорований лебедями, 1803. Використа-
на форма грецького стільця, мотив лебедів запозичено з 
римських імперських меблів; 4 — стіл з фігурними різними 
прикрасами, 1790 р. 
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Рис. 3.11. Етруський храм 

Римський стиль 
Стародавня римська архітектура — останній етап розвитку ан-

тичної архітектури. Створену греками ордерну та архітравно-бал-
кову систему римляни доповнили ще двома ордерами — тоскансь-
ким і композитним. Як і вся давньоримська архітектура, ці системи 
відрізнялися помпезністю та величчю. 

Від своїх попередників — етрус-
ків — римлянам у спадок дістали- 
ся склепінчасті конструкції буді-
вель, а також створений на основі 
грецьких зразків особливий вид 
храму з подіумом та з глибоким 
переднім портиком. Тосканський 
ордер мав важчі пропорції, базу, 
колону з гладким стовбуром та 
фризом (рис. 3.11, 3.12). 

Композиційним центром будинку був атріум — приміщення з 
прямокутним отвором у центрі перекриття. У центрі атріуму зазви-
чай розміщувалося невелике водоймище або фонтан для збирання 
дощової води, з боків водоймища зводили колони, що підтримува-
ли стелю. За атріумом знаходилося приміщення типу вітальні — 
таблініум. Далі йшов перистильний двір — центр приватної зони 
будинку. 

Інтер’єри храмових споруд зазвичай ви-
конувалися з полірованого мармуру різного 
кольору. Наприклад, колони могли бути з 
червонувато-коричневого мармуру, стіни — 
з мармуру пісочного кольору зі вставками 
темно-зеленого або темно-червоного кольорів. 
Інтер’єри житлових будинків були скромні-
шими, однак і вони багато оздоблювалися 
розписами — фресками. 

Виділяють чотири види фрескового жи-
вопису того часу:  

– інкрустаційний — імітував обличкуван-
ня мармуром. Основні кольори: червоний, 
жовтий, зелений і білий; 

– перспективний (ілюзорний) — що зо-
рово розширював приміщення за допомогою 

Рис. 3.12. Віадук.  
Типова римська арка 
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перспективних малюнків із зображенням портиків, монументів, 
храмів та пейзажу. Основна гама — теракотово-червона; 

– канделябровий — ділив стіни за допомогою намальованих ко-
лон, які нагадують канделябри, гірлянди та трельяжі. Між ними 
розміщували пейзажні розписи; 

– перспективно-орнаментальний — з ускладненими живопис-
ними композиціями. 

Стелі та склепіння споруд Стародавнього Риму в основному 
прикрашалися кесонами* різної форми (рис. 3.13) з орнаменталь-
ними мотивами у вигляді напіврозкритої квітки — розетками — в 
центрі. Підлога викладалася мозаїкою з оригінальними композиціями. 

У палацах і храмах застосовувалася позолота і дуже шанована 
римлянами скульптура. 

У побуті римляни користувалися різними канделябрами, три-
ножниками, світильниками. Усі ці предмети в період Відродження 
та класицизму надзвичайно вплинули на формування інтер’єрів 
житлових та палацових споруд (рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.13. Пантеон Рис. 3.14. Римське  

вікно 
 

Меблі в римських будинках були складної форми та, на відміну 
від грецької, насичені декором. Крісло та столи іноді замість ніжок 
мали суцільні боковини, оформлені волютами, лапами звірів або 
грифонами. Пізніше з’явився столик на одній ніжці. Римським ви-
находом є складаний стілець і шафи з полицями, увінчані трикут-
ним фронтоном. Використовувалися яскраві декоративні завіси над 
ліжками та покривала (рис. 3.15, 3.16). 
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Рис. 3.15. Меблі Стародавнього Риму: 

1 — бронзова лава з Помпей. Лувр, Париж; 2 — табурет; 3 — мармурова 
ніжка у вигляді фантастичної тварини; 4 — мармурове сидіння з характер-
ним орнаментом з волют. Вид збоку; 5 — стіл з мозаїчною кришкою та 
мармуровими ніжками; 6 — столик з ніжками у вигляді звіриних копит; 
7 — парадне сидіння; 8 — мармурові опори столу із зображенням тварин, 
багате різьблення. Помпеї; 9 — парадне сидіння з покриттям із бронзи; 
10 — плетене крісло (за зображенням на рельєфі, III ст. н.е.); 11 — табурет 
із дерева та бронзи (за зображенням на рельєфі, II ст. н.е.); 12 — складаний 
табурет з різьбленими ніжками та зйомною подушкою; 13 — каркас ліжка; 
14 — нагострена меблева деталь із поділами, характерними для бронзи 
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Центральне приміщення інтер’єру в давньоримському стилі 
повинно нагадувати римський атріум із зимовим садом та фонта-
ном посередині. По периметру атріуму бажано поставити колони, 
які створять аркаду (ряд однакових арок, що опираються на колони). 
Такі аркади можуть зонувати простір приміщення, відокремлювати 
їдальню від зони відпочинку. 

Стелі в кімнатах можуть бути кесоновані або пласкі з декорати-
вними розетками, в які можна вмонтувати світильники. У центрі 
розетки можна підвісити люстру. Для надання інтер’єру більшої 
оригінальності в найпросторішому приміщенні можна побудувати 
своєрідну ротонду, яка служитиме зимовим садом, маленькою віта-
льнею або об’єднуватиме хол та основний громадський простір. 
Для цього потрібно співвіднести розміри приміщення з пропорція-
ми колон. Їх висота та діаметр мають відповідати висоті кімнати, а 
до стелі має залишитися не менше двадцяти сантиметрів. Приховане 
світло у верхній частині антаблементу створить ілюзію денного світла 
й повітря. У нижній частині ротонди можна поставити поручні з кла-
сичним переплетенням ґрат. Підлогу ротонди бажано викласти мозаї-
кою з орнаментом або кольоровою морською галькою.  

Мотив ротонди може бути використаний і в парадному холі або 
фойє. У цьому випадку приміщення в плані повинне мати коло або 
овал, а колони можуть розміщуватися по периметру вздовж стін. 
Отвори дверей оформлюють у вигляді порталів з орнаментом. Сте-
лю можна виконати у вигляді ошатного світлового ліхтаря, закри-
того кольоровим склом. Обличкування стін — декоративна штука-
турка, шорсткувата та нерівна, спеціально зістарена тріщинами та 
розламами, або гладка венеціанська з вощінням і поліруванням.  

Інтер’єр холу та коридору квартири може нагадувати вузьку ве-
неціанську вулицю завдяки аркам, декоративним пілястрам — пла-
ским вертикальним виступам прямокутної форми на поверхні сті-
ни, це також створює певний ритм поділу. Декоративні арки ство-
рюють враження перспективи, завершенням може служити ліпна 
розетка на торцевій стіні. 

У стінові ніші чудово впишеться сучасна шафа-купе і старовин-
ної роботи дзеркало з туалетним столиком. Колір стін може бути як 
активним, так і спокійним, із виділеним декором. У вітальні стіни 
можна обличкувати мармуром або плиткою, що імітує натуральний 
камінь, або покрити декоративною штукатуркою і розписати сюжет-
ними фресками або рослинним орнаментом. Підлогу можна викласти 
мозаїкою або штучно зістареною плиткою «під натуральний камінь». 
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Ніші в стінах вітальні заповнюються мармуровими античними 
погруддями або грецькими вазами. Для дверних ручок та інших де-
коративних елементів у давньоримському стилі використовуються 
бронзові зображення тварин, голова лева з кільцем у пащі, великі 
лапи та дзьоби птахів. Меблі в такому інтер’єрі не чисельні і 
скромні (рис. 3.52). 

Штори з важких щільних жакардових тканин із рослинним ор-
наментом можуть сполучатися з легкими напівпрозорими однотон-
ними гардинами. Карнизи краще сховати під підвісною стелею. 

 
 
 
Рис. 3.16. Меблі в римському стилі: 

1 — софа для вітальні Спенсер-Хаус, Лон-
дон, 1759–1760, із позолоченої різьбленої 
сосни. Крилаті істоти, які обрамляють 
бічні стінки софи, взяті з давніх джерел, 
малинова оббивка з оксамиту — сучас-
на; 2 — мозаїка італійської стільниці пе-
рсоніфікувала античність і Рим; 3 — бу-
ковий табурет з декором, що імітує мар-
мурове драпірування й різьблення. 1799; 
4 — табурет, 1785, що йде від римських 
похідних стільців, пофарбований в чор-
ний колір та позолочений; 5 — малюнок 
ліжка, 1816 

 

Романський і готичний стилі 

Архітектура епохи Середньовіччя принципово відрізнялася від 
античного будівництва. Типи будівель, будівельні засоби та конс-
трукції стали іншими. Змінилося також розуміння та сприйняття 
краси. Основним матеріалом для будівель став камінь, хоча засто-
совувалися цегла та дерево. Виникли нові типи споруд: феодальний 
замок, міські укріплення, церкви та собори, принципово змінився 
житловий будинок. 

Уся архітектура Середньовіччя мала оборонний характер, звідси 
і композиційне вирішення замків, мостів і монастирів цього пері-
оду. Варто пригадати хоча б високі стіни, що оперізують замки та 
монастирі. В основі кожного замку — кругла або квадратна вежа, 
донжон — житло феодала, до якого примикав укріплений двір, об-

1 

2 

3 
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несений житловими приміщеннями 
та казармами з великою галереєю. 
Із зовнішньої сторони будівлі зміц-
нювалися неприступною стіною з 
високими вежами. Замок розташову-
вався на підвищенні, довкола нього 
викопували глибокий рів з водою, для 
подолання якого з боку замка пере-
кидався підйомний міст (рис. 3.17). 

Середньовічні міста будувалися 
за тією самою схемою. Оборонні сті-
ни не давали розширювати міські 
будівлі, тому доводилося піднімати 
їх у висоту. Звідси багатоповерхова структура будинків і поява антре-
сольних поверхів. Внизу розміщувалися торговельні та господарські 
приміщення, майстерні, вище — житло. Перекриття перших поверхів 
були зазвичай склепінчастими, верхні — пласкими балковими. 

Основним елементом романського інтер’єру було вогнище із 
навісом-витяжкою. У замках та багатих будинках стіни розписува-
лися або покривалися тканиною, інколи декорувалися деревом. 

До цього періоду відноситься поява скляних вітражів (рис. 3.18). 
Стелі прикрашаються арками склепіння. У цілому романський 
стиль був суворий і простий. Малочисельні меблі: в основному 
скрині, стільці з високою спинкою, лави, шафи — мали досить 
просту форму. Декор складався з орнаменту з геометричними мо-
тивами, зображень птахів і тварин. 

У готичній архітектурі західного Середньовіччя вперше в історії 
почали застосовувати каркасний («фахверковий») тип будівництва, 
що було обумовлено ростом будинків по вертикалі. Стрілчасті арки 

склепінь полегшили конструкцію перекриття, і 
завдяки цьому можна було підняти стіни споруд 
угору. Каркасна система дала змогу розширити 
віконні прорізи за рахунок зменшення простін-
ків. Пластичною характеристикою готичного 
стилю стало поривання архітектури вгору, струн-
кість та легкість конструкцій. Величезну роль 
відігравали скульптура та вітражі, оскільки по-
верхні стін для розписів було мало. Виконані з 
тонких кольорових пластин, вітражі стали від-
мінною особливістю готики (рис. 3.19). 

Рис. 3.17. Фасади  
романських храмів 

 
Рис. 3.18. Вітражне 

вікно 
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В інтер’єрах цього періоду більшу 
роль грали гуртові* склепіння та балоч-
ні стелі з прогонами. Вікна в будинках 
та, відповідно, розміри скла збіль-
шилися. Підлога вистилалася з тонких 
кам’яних плиток у вигляді складних 
малюнків. Головним в інтер’єрах за-
лишався камін з величезною за розмі-
рами витяжкою пірамідальної форми.  

Меблі в готичному інтер’єрі порів-
няно з романськими не зазнали знач-
них змін. Для готичного стилю харак-
терні скрині — кофри, розставлені 

вздовж стін, які виконували також і роль диванів, більш жорсткі 
стільці та крісла з високими спинками, балдахіни, закріплені на 
стовпах по кутках широких ліжок. У цей час з’являються високі 
шафи, буфети для посуду, етажерки та ширми. 

Столи стали значно довші й масивніші. В оздобленні готичних 
меблів у великій кількості використовувалося різьблення. Основ-
ний мотив — стрілчасті арки, які переплітаються між собою. Таке 
різьблення вкривало іноді всю поверхню меблів (рис. 3.20, 3.21). 

Особливо поширилося в інтер’єрах використання тканини. 
Стіни обтягувалися тканиною, драпірувалися. Із середини XV ст. 
виробляли ткані килими (гобелени) — шпалери з тематичними 
композиціями та орнаментальними мотивами. Такі килими роз-
вішувалися на стінах. У цей самий час широко розповсюджу-
ються подушки, які у великій кількості викладаються на скрині 
та крісла. 

Посуд, в основному мідний, керамічний або з кольорового скла, 
відбивав стиль готичної архітектури: глечики, підноси, тарелі, 
чашки, посудини були видовженої форми з вигнутими ручками, 
прикрашеними арочним орнаментом. 

В орнаменті, окрім архітектурних мотивів, використовували-
ся ще й рослинні: листя винограду, реп’яха, плюща, конюшини 
та ін. Особливим мотивом став трилисник (дволисник), що за-
йняв почесне місце в лицарських гербах. Пізніше в орнамента-
льних композиціях з’являються і рослини колючих форм — те-
рен, чортополох та ін. Художники того часу виконували свої 
композиції дуже реалістично, що надавало виробам унікальності 
та неповторності. 

 

Рис. 3.19. Роза готична 
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Рис. 3.20. Меблі романські: 
1 — швейцарська скриня, ранньосередньовічна конструкція; 2 — 
рання форма скрині з важкими кованими накладками; 3 — сканди-
навське крісло, XII ст.; 4 — шафа з кованою обшивкою; 5 — шафа 
 ризниці церкви, XIII ст; 6 — французька кована скриня, XIII ст. 
Музей Карнавалі, Париж; 7 — ранньосередньовічний точений сті-
лець; 8 — лонгобардська скриня з собору в Тераццині, VIII ст.; 9 — 
точене крісло, XI — XII ст., Аспе; 10 — церковна скриня на ніжках 
з обманними аркадами, перехідна форма до шафи, XII ст. 
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Рис. 3.21. Меблі готичні: 

1 — скриня, багато прикрашена ажурними орнаментами, рамочно-
фільончата в’язка, XV ст.; 2 — проста лава, XV ст.; 3 — складаний 
стілець зі спинкою; 4 — крісло з нижньою частиною у формі скри-
ні, XV ст.; 5–8 — меблеві деталі з ажурним орнаментом; 9 — бу-
фет, висока готика, близько 1422 — 1453 рр.; 10 — ліжко із запо-
ною, покрите текстилем, XV ст.; 11 — крісло з нижньою частиною 
у формі скрині, фільонки у формі складок, XV ст. 



 103

Наважитися відтворити середньовічний інтер’єр — досить 
сміливий крок, майже неможливий для виконання в малогабарит-
них приміщеннях. Але в будинку з високими стелями та двосвіт-
ними холами така декорація цілком доречна, особливо якщо ви-
тримати в тому ж стилі й фасад будинку. 

Знайти вдале грамотне вирішення стилізації можна за висоти 
приміщення 3 м і більше. Стеля може бути як пласка, так і кесо-
нована. Пласка стеля — білого кольору, з дерев’яними балками 
та прогонами зі штучно зістареної промореної деревини. З того 
ж дерева в кутках кімнати під стелею вбудовуються невеликі 
консолі*. Світильники найкраще зробити за індивідуальним про-
ектом з дерева чи бронзи з підвісами у вигляді ланцюгів та лам-
почок-свічок. 

Якщо ж стеля кесонована (дерев’яна), стінові панелі прикра- 
шають орнаментами, стрілчастими арками та вітражним склом. 
У цьому разі стіни білі, двері — з темного дерева, по краях викла-
дені каменем світлого тону та грубої фактури. 

Для імітації будинку фахверкового* типу стіни зміцнюють бал-
ками з темного дерева, а проміжки між ними покриваються декора-
тивною штукатуркою білого кольору. Двері та віконні рами у вік-
нах виконуються з темного дерева. Підлогу викладають плиткою, 
що імітує зістарений натуральний камінь, з декором та геометрич-
ним орнаментом, бежевим та ясно-коричневим кольорами або бі-
лими та чорними кахлями в шаховому порядку. 

Біля однієї зі стін зали-вітальні варто викласти великий камін з 
пірамідальним ковпаком-витяжкою та відкритим вогнищем. На ка-
мінні полиці поставити мідний або латунний посуд, а вгорі на стіні 
закріпити «родовий» герб. Стіни зали можна декорувати лицарсь-
кими облаштунками, зброєю, штандартами та шпалерами ручної 
роботи. Важкі штори із тканини з геометричним або рослинним ри-
сунком, китицями та бахромою прикріплюються на куті карнизи за 
допомогою гачків або петель. 

Обов’язковий елемент інтер’єру — вітражі з багатобарвними 
зображеннями тваринних і рослинних візерунків. Вітражі викорис-
товують у вигляді вставок у перегородках і дверях, а якщо є мож-
ливість, то й у вікнах. 

Меблі для готичного інтер’єру повинні бути масивними, бажано 
з темного дерева, з обивкою зі шкіри (рис. 3.53, 3.54). 
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Ренесанс 

Період Відродження утвердився як епоха гуманізму і просвіти. 
Батьківщиною Відродження була Італія. Архітектура цього періоду 
розпочала нову еру розвитку, взявши на озброєння зразки античної 
архітектури та світогляду. Архітектори вивчали традиції античного 
будівництва, основу класичних ордерів. Від античності Відродження 
перейняло ордерну систему та прийоми декорування, а від Серед-
ньовіччя — будівельні конструкції, нові матеріали та їх можливості.  

В архітектурі Ренесансу всіх єв-
ропейських країн можна виділити за-
гальні ознаки: симетричність компо-
зиції, чіткість і раціональність побу-
дови планів, поповерхове розмежуван-
ня фасадів та поповерхове застосу-
вання ордерів, рівномірне чергування 
віконних отворів. Будівлі цього часу 
вирізнялися простотою та легкістю 
конструкцій, стіни і склепіння були 
цегляними, проте використовувалося 
також і дерево. Усередині будівель 
стіни покривали штукатуркою або об-
личковувалися каменем (рис. 3.22). 

Розроблення конструкції куполу ве-
ликого діаметра в Італії, використання 
високих дахів з мансардами у Франції, 
еркери*, великі холи та портретні гале-
реї в Англії — головні прикмети рене-
сансної архітектури. 

Структура будівель відрізнялася чіткістю і простотою. Кімнати 
мали прямокутну форму і розміщувалися ланцюжком вздовж фаса-
ду будівлі. 

Нижні приміщення та парадні зали перекривалися зімкнутим 
склепінням та заповнювалися сюжетними й орнаментальними роз-
писами. Верхні поверхи завершувалися дерев’яними стелями, під-
шивними стелями з балками і кесонами, іноді оздоблювалися гіп-
совим орнаментом. Широкі вікна, балкони, лоджії, галереї та 
тераси давали вільний доступ повітрю та світлу. 

Стіни найчастіше мали внизу дубову фільончасту панель, верх 
стіни штукатурився та покривався розписом або фарбувався. Для 

Рис. 3.22. Церква Св. Захарія. 
Венеція 
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декорування стін використовувалися килими-шпалери. Високі две-
рі, яким приділялася особлива увага, обрамлялися лиштвами, а 
верх завершувався фронтончиками з багатим декором. У житлових 
кімнатах переважало драпірування, стіни обтягувалися оксамитом 
або шовком. 

Підлога, як і раніше, вистилалася кам’яними плитами, нарівні 
з якими стали використовуватися фаянсові кахлі та мармурова 
мозаїка. 

В цей же час з’являються перші кабінети для наукових занять, 
так звані студіоло, а також бібліотеки та приміщення для зберіган-
ня колекцій. Для картин і скульптур відводили видовжені галереї, 
що іноді переходили у відкриті лоджії з видом на сад. 

Меблі епохи Відродження, порівняно із Середньовіччям різно-
манітніші. У центрі приміщення зазвичай ставили стіл, усі інші 
предмети умеблювання розставляли вздовж стін. Ліжко ставили в 
нішу або розміщували перпендикулярно стіні.  

Головним оздобленням кімнат були скрині, які за формою нага-
дували готичні, оформлені різьбленим орнаментом. Скрині мали 
високі спинки й гарні різьблені ніжки, на них сиділи й спали, у них 
зберігали речі. Стали використовуватися лавки, схожі на скрині, 
багато розписані та покриті позолотою.  

Стільці були кількох видів: складані та з високими спинками. 
Столи мали в основному дві опори, з’єднані між собою поперечи-
ною. Шафи стали двоярусними з подвійними фільончастими двер-
цятами, багато орнаментовані.  

Ліжко мало чотири різьблені кутові стовпчики та дві спинки: в 
голові та ногах. Використовувався також легкий балдахін, але те-
пер уже із закритими занавісками. Основний матеріал для виготов-
лення меблів — горіх. 

Вироби прикладного мистецтва, які використовувалися для оз-
доблення приміщень палаців та житлових будинків, вироблялися з 
міді чи фаянсу, часто зі скла. З’явилися декоративні тарілки й тарі-
лі, котрі виставлялися на полицях тільки для краси. У стінах утво-
рювали ніші для скульптур. 

Значних змін зазнав орнамент. Художники почали використову-
вати сполучення бус, іоніків*, плетінок, стрічок та акантових лист-
ків, з’явилися зображення фантастичних тварин, а також птахів, 
плодів, квітів і навіть людських фігур. У період ренесансу плафон-
ний і настінний живопис набули особливого значення, тому розпи-
сувалися не тільки стіни, а й стелі та меблі. 
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Щоб стилізувати інтер’єр сучасної квартири або будинку під 
ренесансний, стіни слід обшити високими дерев’яними панелями, 
верх — отинькувати і покрити розписом або обтягнути витисне-
ною шкірою, оксамитом або парчею. Ніші в стінах потрібно деко-
рувати архітектурними деталями (розетками, карнизами і крон-
штейнами*). 

Вітражі — необхідне доповнення до інтер’єру — можна встано-
вити на вікна, двері й міжкімнатні перегородки. Орнамент вітражів — 
рослинний, допускається використання фігур людей. По кутах ке-
сонів та арок варто розташувати різьблені декоративні елементи. 
Стельові карнизи прикрасити геометричним орнаментом. Середину 
кесонів можна покрити фарбою блакитного або білого кольору й 
розписати дрібним орнаментом. 

Наприклад, у бібліотеці верхню частину стіни пропонуємо обтя-
гнути темно-зеленою тканиною з вишитим узором з вінків та листя. 
Шафи та ніші у приватній зоні потрібно виконати з темного дерева. 
Той самий матеріал можна використовувати для виготовлення две-
рей, які потрібно оформити простими за формою лиштвами (налич-
никами). В інших кімнатах, і особливо у вітальні, двері повинні 
бути більш ошатними. Як головний елемент можна використати 
трикутний фронтон з рельєфною композицією. 

На центральній осі вітальні біля стіни варто змонтувати великий 
камін з витяжкою у формі призми; верхню частину каміна мож- 
на декорувати ордерними деталями з гербом господаря в скульп- 
турному обрамленні; на камін поставити невеликі вироби з бронзи 
та бюсти. 

Підлогу викладають мармуровою плиткою і закривають східни-
ми килимами ручної роботи. 

Для стилізації інтер’єру використовують штори із дорогих важ-
ких тканин з простим кроєм, які за допомогою кілець або гачків 
кріплять до кованих металевих карнизів з вигнутими наконечника-
ми. Ламбрекени не використовують. У спальні можна поставити 
ліжко з балдахіном. Необхідний стильовий елемент інтер’єру — 
велика кількість драпірувань, які замінюють ширми та перегород-
ки. Драпірування можна розмістити й у дверних отворах. У цьому 
разі вони мають бути пошиті з тієї самої тканини, що й штори. 

З умеблювання варто придбати конторки-бюро та високі ліжка з 
двома спинками та стойками у вигляді колон по кутках. 

Посуд та інші предмети побуту також мають бути стилізовані 
під цю епоху. 
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Бароко та рококо 

Стиль бароко почав формуватися наприкінці XVI ст. в результа-
ті поступового декоративного ускладнення архітектурних форм Ре-
несансу і розвивався аж до середини XVIII ст. 

Основні ознаки бароко — монументальність і пишність, з одно-
го боку, та конструкції будівель — з іншого.  

Архітектори бароко прагнули оригінальності своїх споруд. Про-
стота і лаконічність минулих епох знову змінилася витонченістю та 
розкішшю, раціональність Ренесансу поступилася місцем ірраціо-
нальності й неоднозначності, витонченості та театральності нового 
стилю. 

Архітектори цього періоду надавали перевагу ускладненим пла-
нам та композиціям. Поширення набули криволінійні, вигнуті фор-
ми, фасади будівель багато декорувалися, для декору використо-
вувалася позолота (рис. 3.23). 

Особливо розвинулися монументальна 
скульптура, живопис і прикладне мистецтво. 
Декоративність, екзальтація, драматизм були 
основними мотивами композицій. Архітекту-
ра відійшла на другий план. 

Інтер’єри бароко за планувальною струк-
турою нагадували ренесансні. Новим було роз-
міщення парадних сходів і вестибюлів і деко-
ративне оформлення стін і стель. Склепінчасті 
стелі з падугами* покривалися штукатуркою 
й розписувались фресковим живописом. 

Стіни багато прикрашалися ліпними ордерними елементами, 
пілястрами, гірляндами, волютами, живописом. Підлогу викладали 
мармуровими плитами. Двері оформлялися пишними карнизами та 
орнаментами у вигляді мушель (рокайля). 

Живопис на стінах і стелях був яскравим, святковим. В резуль-
таті вміло застосованої перспективи та ракурсів розписи створюва-
ли ефект прориву площини стін і стелі, виникало відчуття величез-
них просторів. Такий ефект підсилювався і застосуванням великих — 
від підлоги до стелі — дзеркал. 

Меблі цього періоду відповідали архітектурному задуму. Склад-
ні за формою столи, крісла, бюро-кабінети з вигнутими або прями-
ми ніжками були покриті позолотою та різьбленням. У декоруванні 
меблів використовували мотиви витих стовпчиків і волют. Краса 

 
Рис. 3.23. Бароко 
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й оригінальність столів пояснювалася різноманіттям способів оздоб-
лення та декорування їх елементів: опорою були ніжки у вигляді 
ваз із кронштейнами, стільниці з кольорового мармуру шести- або 
восьмигранні, оброблені профілями* й орнаментовані.  

Шафи оздоблювалися багатим різьбленням, прикрашалися встав-
ками з кам’яної та скляної мозаїки, ювелірно виробленими бронзо-
вими позолоченими деталями: статуетками, погруддями, сфінксами, 
медалями й орнаментами.  

Стільці та крісла облаштувалися м’яким сидінням, оббитим тка-
ниною, та зручною спинкою, що відрізнялася плавністю ліній. 
Об’єднавши два крісла, отримали перші дивани з м’якими хвиле-
подібними обрисами спинок. 

Виникають корпусні меблі: пристінні консолі на гнутих ніжках, 
шафи та бюро, які замінили скрині та комоди (рис. 3.26). 

Стиль рококо — пізня витончена стадія бароко. Він виник у 
першій половині XVIII ст. як відгук на новий спосіб життя та спо-
сіб проведення часу. Стиль життя визначав і стиль у мистецтві й 
архітектурі. Центр спілкування — палацові парадні інтер’єри та 
витончені салони, обставлені з особливою розкішшю. У Франції 
моду того часу диктували жінки — фаворитки короля маркіза де 
Помпадур і мадам Дюбарі. 

Рококо ще називають галантним століттям — за панування віч-
ного свята та насолоди. Сховані в саду павільйони та альтанки, за-
тишні гроти, маленькі китайські будиночки — головна тема при-
дворних архітекторів того часу. Житлові приміщення менші за 
розмірами, але набагато затишніші і чепурніші, ніж барокові. Для 
рококо типові невеликі кімнати із закругленими кутами або ж овальні 
в плані. Стіни оформляли без ордера; вони розділялися тонкими тя-
гами на окремі панно, розміщені у два ряди. Нижній ряд відігравав 
роль панелі. Замість колон, капітелей з’являються тонкі рельєфні 
обрамлення — фільонки, стрічкові переплетення, орнаментальні 
прикраси, гротески* (рис. 3.24). 

Архітектори рококо намагалися зглади-
ти кут між стіною і стелею за допомогою 
падуги — плавного напівкруглого перехо-
ду, що декорувався тонким орнаменталь-
ним рельєфом. Так само як і в бароко, ве-
лика увага приділялася стельовим плафо-
нам, однак у цей період стелі знову стали 
пласкими. 

 

Рис. 3.24. Рококо 
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Відмітна риса рококо — дрібний стилізова-
ний тонкий рельєфний орнамент у вигляді пере-
плетень, а гротеск та рокайль — орнамент у ви-
гляді мушель. Рокайль стає основним елементом 
декору (рис. 3.25). 

Стиль рококо прагнув зорово зруйнувати 
конструкцію будівлі. З цією метою використо-
вували масштабні розписи та величезні дзерка-
ла. Щоб візуально розширити простір невеликих 
кімнат, дзеркальні поверхні розміщували одну 
навпроти іншої, а для збільшення кількості денного світла — на-
впроти вікна. Щоб зняти відчуття масивності стін та перекриттів і 
додати легкості та повітряності інтер’єру, вікна розміщувалися май-
же в одній площині зі стіною. 

Ще одна особливість рококо — використання овалу як основної 
форми для оформлення стельових плафонів, ніш у стінах та орна-
ментальних вставок. 

Важливе значення мав колір. Якщо барочні інтер’єри відомі розмаї-
тістю яскравої колірної гами, то в часи рококо пріоритетними стають 
приглушені, розбілені кольори: колір перлів і срібла, блідо-охристий, 
перламутровий, блакитний і т.п. Перевага надавалася білому кольору 
та матовому золоту і сріблу, що входили в моду. 

Меблі цього часу відрізнялися меншими розмірами, ніж у пері-
од бароко; ніжки крісел і стільців стали тоншими, спинки — ниж-
чими, а сидіння — ширшими. Великого поширення набули диван-
чики, канапи, кушетки, а також тендітні на вигляд, але дуже зручні 
лавочки. Форми столиків відзначалися їх функціональним різнома-
ніттям: письмові, туалетні, для рукоділля чи кави, ігор тощо. Ліжка 
частіше мали одну спинку; балдахін кріпили до стелі (рис. 3.27). 

Усе ще актуальною є тема каміна в інтер’єрі. В моду увійшли 
камінні екрани, самі каміни прикрашалися багатим орнаментом — 
бронзовим або позолоченим, над каміном вішалося дзеркало, а на 
поличку ставили розкішні вази і канделябри. 

Гобелени, як і раніше, займали видне місце, однак змінилися їхні 
розміри та кольорова гама. Модними стали тканини з візерунками, ок-
самит, мереживо, тканини із плетивом срібних та золотих ниток. 

Захоплення східним мистецтвом пояснювало появу в Європі ки-
тайських предметів. Іноді цілі інтер’єри оформлялися в китайсько-
му стилі. 

Рис. 3.25. Рокайль 
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Рис. 3.26. Меблі стилю бароко: 
1 — м’яке крісло. XVII ст.; 2 — скриня-кассоне багатої різьбленої роботи; 
3 — стілець. XVII ст.; 4 — оправа для дзеркала; 5 — диван, пізнє бароко 
(Рим, Палаццо Корсині); 6 — крісло різьблене; 7 — різьблений дощатий сті-
лець, раннє бароко; 8 — шафа із дуже розвиненими архітектурно-декора-
тивними формами; 9 — легке крісло з дощатим сидінням і спинкою; 10 — 
крісло. XVII ст. (Лондон, Уоллес) 
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Рис. 3.27. Меблі стилю рококо: 

1 — комод; 2 — з роботи Ш. Крессана; 3 — комод, прикрашений 
інтарсією і накладками з позолоченої бронзи; 4 — диван з шовко-
вою оббивкою. Середина XVIII ст.; 5 — м’яке крісло, оббите гобе-
леном; 6 — стілець; 7 — жирандоль, позолочена бронза; 8 — м’яке 
крісло (бержер) з позолоченими різьбленими деталями; 9 — деталі 
оформлення різьбленого крісла; 10 — письмовий стіл з ящиками  
задньої сторони стільниці; 11 — частина дивана; 12 — мотив ро-
кайль; 13 — кушетка 
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У цей же час увійшли в ужиток паперові шпалери. Ними обкле-
ювали верхню частину стін. 

Посуд, як і всі декоративні предмети того часу, відрізнявся особ-
ливою легкістю та добірністю. Для його виготовлення, як і раніше, 
використовувалися срібло, золото, майоліка та скло, а також мей-
сенська порцеляна, яка щойно з’явилася в Німеччині. 

Російське бароко. Бароко в Росії складалося в часи Петра І під 
впливом західноєвропейського будівництва. Розквіт стилю припав 
на 40–50-ті роки XVIII ст. — період, коли в Європі вже почалося 
його згасання. 

Російське бароко мало безліч відмітних рис. На відміну від єв-
ропейських будівель, облицьованих мармуром, фасади російських 
будинків покривались штукатуркою з гіпсовими деталями, на яку 
легко наносилася фарба. Фасади будинків фарбували в красиві яск-
раві поєднання синього, блакитного, смарагдово-блакитного кольо-
рів з білим та позолотою. 

Інтер’єри російського бароко вирізнялися насамперед новим 
розміщенням кімнат і залів. Головним композиційним центром бу-
динку була асамблея — освітлена з двох боків зала, оформлена з 
особливою урочистістю, для вечірніх зборів і балів. Як парадне 
оздоблення застосовували розпис, ліплення, скульптуру. Багато 
оформленими були також парадні спальні, де приймали гостей, а 
також кабінети. 

Стіни кімнат і залів штукатурили та фарбували, низ стін обли-
цьовувався фільончастими дерев’яними панелями. Підлога була 
дощата або паркетна з геометричним рисунком, іноді — мармуро-
вою в білу й чорну шахову клітку. 

Пізнє бароко в Росії вирізнялося багатством і розкішшю оздоб-
лення. Тут усього було в надлишку: ліпнина на стінах і стелі, позо-
лочені рами з кришталевими підвісками у вигляді листя, велика кі-
лькість дзеркал та світильників. 

Для розробленння інтер’єру квартири або будинку в стиліс-
тиці бароко бажано мати висоту стель не менше 3 м, аби можна 
було вигнути з гіпсокартону склепіння чи по верху стін протягнути 
падугу. В центрі стелі або над зоною відпочинку можна вмонтува-
ти купол.  

На стелі доречні гіпсова ліпнина або декоративні елементи з пі-
нопласту або пінополіуретану, за допомогою яких можна утворити 
плафони. Плафони прикрашають вмонтованими посередині розет-
ками, розписують пасторальними картинами або обклеюють шпа-
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лерами з рисунком. Декор стелі вітальні та їдальні має бути рясним 
і складним. Падуги можна виділити кольором або позолотити. Лю-
стри підійдуть бронзові, із кришталевими підвісками або лампоч-
ками у вигляді свічок (рис. 3.55). 

Характерні для рококо овальні зали й круглі в плані будуари не-
складно виконати з гіпсокартону. Оздобити такі приміщення мож-
на вигнутими пінополіуретановими елементами.  

Особливу атмосферу створять розміщені на стінах декоративні 
овальні медальйони з гірляндами та бантами, покриті позолотою 
або пофарбовані у білий колір. Стіни найкраще обклеїти шпалера-
ми, що імітують тканину в дрібний малюнок, або однотонними. 

Зауважимо, що для рококо характерні вигадливі візерунки з 
рослинними мотивами, букетами, стрічковими переплетеннями та 
рокайлями. Для прикрашання стін, дверних і віконних прорізів ви-
користовують орнаменти з гірлянд, листків, плодів, волют і сувоїв 
(картушів), віньєток тощо. 

Стіни в кімнатах по висоті ділять на дві частини фільонками у 
вигляді «дзеркал», нижній рівень можна виділити кольором або 
вклеїти кольорові шпалери. 

Колір стін — всі м’які ніжні відтінки блакитного, бузкового, 
рожевого, сірого та інших із позолотою і сріблом (рис. 3.56). 

Основні типи світильників — люстри, торшери та бра. Краще 
використовувати настінні бра у вигляді мушель, квітів або чаш. Та-
кі світильники гармонійно впишуться в «галантний» інтер’єр. 

Огородження для сходів потрібно виконати з дерева або марму-
ру з балясинами та класичним поруччям. Проріз над сходами в пе-
рекритті може бути овальної або круглої форми. 

Для стилізації французького рококо необхідно встановити вікна 
від стелі до підлоги, котрі, з метою безпеки, повинні виходити на 
балкон або лоджію.  

Обов’язково облаштуйте у вітальні невисокий камін, справжній 
або електричний, обличкований мармуровою плиткою, із бронзо-
вими накладками. Над каміном встановіть дзеркало в багетовій ра-
мі (верх дзеркала бажано зробити з вигином), а над ним помістити 
орнаментальну композицію. 

Над дверима буде доречним декоративне панно — десюдепорт 
(горизонтально розміщений рисунок з барвистим рослинним орна-
ментом або невеликою сюжетною композицією). 

З меблів бажано придбати невелике канапе, крісла, маленькі 
вишукані туалетні столики. Дзеркала обрамувати багетовими золо-
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ченими рамами. Дрібні фарфорові статуетки, скриньки, вази потрі-
бно розставити у величезній кількості на різних столиках, полицях 
та шафах-гірках. 

Штори на вікнах — найскладніші: дво- і тришарові, зі щільними 
портьєрами з жакардових, парчевих або шовкових тканин. Для лег-
ких «французьких» штор кращим буде білий колір, тканина — тон-
кий шовк або органза.  

 
Класицизм 

Виникнення класицизму відносять до кінця XVIII — початку 
XIX століття. Ідеї просвіти заволоділи думками людей, мистецтво 
відгукнулося пошуком нового стилю. 

Почався новий виток освоєння античної, в основному грецької, 
спадщини, хоча в цілому грецька культура в XVII–XVIII століттях 
опанувалася менше, ніж римська. 

Основна увага тепер зосереджувалася на пропорціях споруд, 
використанні ордерної системи. Архітектура набула лаконічності 
та суворості. Головним мотивом став шести- або восьмиколонний 
портик з фронтоном, що розміщався в центрі головного фасаду на 
всю його висоту, іноді — в площині фасадної стіни. 

Вікна були прямокутні, вертикальні, з лиштвою або без неї, з 
трикутними фронтончиками або карнизами.  

Стіни першого поверху оброблялися рустом. Стіни прикраша-
лися нішами із статуями, балюстрадами* й орнаментальними моти-
вами. 

Кімнати були невеликі за розмірами, стіни розділялися на орна-
ментальні панно, гідне місце займали дзеркала. Застосування ордер-
ної системи створювало чіткіший образ приміщень. Стіни і стелі 
розділялися карнизами і антаблементами, у великих залах — піляс-
трами і півколонками. Стелі оформлювалися кесонами, застосову-
вали ліпнину і фризи. В арочних отворах та нішах залів виставля-
лася антична скульптура — справжні твори або копії. 

Класичний французький інтер’єр розвивався через античні теми: 
дрібний акант, маскарони*, міфологічні образи та атрибути, факели, са-
гайдаки, луки, шоломи, мечі, щити, списи; пасторальні мотиви: букети, 
гірлянди квітів, вази, снопи, стрічки, музичні інструменти, тварини. 

Прикраси розміщували по краях, кутках та в центрі симетрич-
них композицій. Колорит — білі, голубі, рожеві, світло-рожеві, 
кремові та приглушені тони. 
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Російський класицизм. Класицизм у Росії панував у той же ча-
совий проміжок, що й у Франції (1760–1770), та збігся з періодом 
правління імператриці Катерини II, століттям Просвітництва, або 
просвітительського класицизму. 

Архітектура російського класицизму пройшла три етапи розвит-
ку: від святкового та пишного бароко до суворого конструктивного 
класицизму, а відтак до створення цілісних архітектурних компле-
ксів і розвитку монументальної скульптури. Класицизм був поши-
рений не тільки в столиці, а й у губерніях, повітових містах, сади-
бах поміщиків. У Росії цього часу створювалися дуже органічні, 
оригінальні класицистичні твори житлової архітектури та палацо-
во-паркового будівництва. 

Плани будинків та садиб — чіткі, ясні, в основному прямокутної 
форми, іноді з круглим внутрішнім двором. Використовувалася ордер-
на система. Скромні зовні, будівлі багато оздоблювалися всередині. 

Будівництво підкорялося принципу симетрії: квадратний або 
овальний двір був утворений двома однаковими флігелями, між 
якими стояла головна споруда, увінчувана купольною ротондою та 
колонним портиком. Форма ротонди стала символом російського 
класицизму: зводилися храми-ротонди, колонні бельведери, які увін-
чували центральні об’єми споруд, паркові павільйони, альтанки.  

Деталі ордера в класичних спорудах підкреслювали виразність 
конструкції. Колонада портика об’єднувала два поверхи, піднімалась 
на цоколь будівлі й розвивалася в бічних частинах комплексу, в на-
півкруглих галереях. Весь скромний білий ліпний скульптурний де-
кор підпорядковувався центральному фасаду і рельєфно виступав на 
отинькованій та пофарбованій поверхні стін. Основний колір стін 
фасадів — поєднання ясно-жовтого й світло-оранжевого з білим.  

На відміну від майстрів бароко, меблярі в епоху класицизму ви-
користовували симетричні прямокутні форми. Ніжки шаф, стільців, 
крісел, столів виконували у вигляді балясин з канелюрами*. Вироби 
з чорного і червоного дерева прикрашалися вставками з фарфору та 
позолоченої бронзи (рис. 3.28). 

У моду ввійшли бюро з кришками циліндричної форми, невеликі 
дамські секретери, китайські ширми. Ліжка звільнилися від балдахі-
нів, спинки стали легшими, набули прямокутної форми. 

Нова особливість — використання в інтер’єрі так званих ален-
тур — шпалер у рамах подібних до картин. Популярними залиша-
ються вази з фарфору, скла та кришталю, посуд із позолоченої та 
покритої сріблом бронзи або міді. 
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Рис. 3.28. Меблі класицизму: 
1 — секретер роботи Ж. А. Різенера; 2 — стілець (Малий Тріанон); 
3 — бюро з циліндровою кришкою роботи Д. Рентгена (Версаль);  
4 — глибоке крісло (бержер). Остання чверть XVIII ст.; 5 — диван; 
6 — комод роботи Ж. В. Бенемана (Берлін, Шлоссмузеум); 7 — 
підставка (Жирандоль); 8 — різьблений позолочений стілець з шов-
ковою оббивкою; 9 — шезлонг роботи Фурдінуа 
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Інтер’єри російського класицизму повністю відповідали зовнішній 
формі будівель, строгій, без зайвого декору. Чисті поверхні стін, коло-
ни, бездоганне на смак ліплення карнизів, розписи, переважно гризайль, 
надавали простору врівноваженості, виваженості та поміркованості. 

Інтер’єри російського класицизму вирізнялися стриманістю та 
камерністю оформлення, оскільки призначалися не для парадних 
ансамблів, а для салонного життя. 

Симетрія та врівноваженість панувала в усіх частинах будівлі. Ко-
лонада в центральному залі робила його схожим на перистильний двір 
з верхнім світлом. Численні приймальні мали різне оформлення та де-
корування, тому й мали витончені назви, наприклад: Зелена вітальня, 
Кабінет-ліхтарик, Табакерка або Китайська блакитна вітальня. 

Монументальний живопис застосовувався переважно для роз-
пису плафонів. Арабескові мотиви вводилися для покриття фільо-
нок дверей та пілястр. Надалі плафонні розписи поступилися міс-
цем невеликим картинам у рамах у центрі стелі, простір, що зали-
шався, заповнювали орнаментом з використанням античних моти-
вів та ордерних деталей. 

Дверні полотна, зазвичай білі, в палацах були оздоблені доро-
гими породами дерев і прикрашені позолоченою бронзою. 

Паркетна підлога в парадних приміщеннях виконувалася за осо-
бливими рисунками, іноді доволі вишуканими та складними. 

Значну роль відігравали також каміни й печі. Печі встановлюва-
ли в кутках кімнат, а каміни — на осях стін. В обличкуванні печей 
почали застосовувати білі кахлі, мармур. Печі набувають складної 
форми споруд із ордерними елементами. 

До кінця ХVІІІ ст. кришталь поступово зникає з люстр, посту-
паючись місцем бронзі з витонченим орнаментом. 

Меблі привозили з-за кордону або виконували російські майст-
ри під французькі (стиль Людовіка XVI). До кінця XVIII — почат-
ку XIX ст. в моду увійшли зручні меблі в стилі бідермайєр, приве-
зені з Німеччини. У цьому стилі працювали також і російські 
майстри червонодеревники. 

На початку XIX ст. з’явився свинцевий кришталь, який став од-
ним із головних матеріалів для виготовлення посуду та дрібної пла-
стичної форми. Численні вироби з гранованого кришталю складали 
ансамблі та композиції, які посідали почесне місце в інтер’єрах 
палаців та поміщицьких садиб. 

Інтер’єри житлових приміщень вирізнялися застосуванням тка-
нини у великій кількості: нею обтягували стіни, декорували віконні 
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та двірні отвори, обтягували меблі. Колорит відповідав смакам кла-
сичного періоду: використовувалися чисті кольори — жовтий, ро-
жевий, малиновий, синій, зелений, білий. Орнаментика — рослин-
на та антична. 

Для стилізації класичного інтер’єру підійде симетричне пла-
нування приміщень або будинок з явно вираженим центром — ві-
тальнею, бажано у два рівні, з колонадою по периметру. 

У центрі передпокою (холу вестибюля) двоповерхової будівлі 
варто обладнати широкі сходи, урочисте оформлення яких містить 
елементи ордерної системи та декор, що домінує по всій квартирі. 

Стеля відмежовується від стін розписними або дзеркальними 
падугами. Стельові плафони розписуються фресками. Можна при-
красити плафони картинами на полотні, вставлені в дерев’яні рами 
з підсвіткою. Колір стелі — традиційно білий. 

Стіни в приміщеннях слід розділити фільонками або пустити по 
низу дерев’яний цоколь (пофарбувавши його, або накласти венеці-
анську штукатурку «під мармур»). Верх стін оформляють класич-
ним декором із «дзеркалами», в які можна вставити картини або 
вклеїти кольорові шпалери в смужку або дрібний малюнок. Карни-
зи під стелею декорують у вигляді гірлянд або іоніків з намистина-
ми. Арочні отвори по боках прикрашаються півколонами з капіте-
лями. Ніші в стінах також можна оформити арками, півколонами, 
пілястрами або вбудувати готові невеликі ніші з пінополіуретану 
(зараз випускаються цілі серії елементів класичної спрямованості). 

Над дверними отворами радимо повісити прямокутні картини 
або встановити орнаментальні композиції чи фрески в тонких фі-
льонках. Самі дверні полотна — фільончасті, колір — білий з лег-
кою позолотою або бронзовими вставками; можливі рельєфи у ви-
гляді медальйонів (рис. 3.57, 3.59). 

У класичному інтер’єрі використовуються лаконічні кольори з ве-
ликою кількістю білого кольору, а також позолота і бронза (рис. 3.58). 

Підлогу слід викласти художнім паркетом з геометричним узо-
ром або кахлями «під камінь» з орнаментом. Плінтуси високі (до 
15–20 см), зі складним профілем. Обов’язковим атрибутом вітальні 
є камін, обличкований мармуром або матеріалом, що його імітує, 
чи венеціанською штукатуркою. Можна влаштувати камін в кутку 
кімнати. На поличку поставити канделябри і вазу. На постаментах 
потрібно розмістити скульптуру.  

Меблі розставляють симетрично біля стін. У центрі кімнати 
можна створити затишний куточок для бесід і спілкування. 
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Завершеності класичному інтер’єру додадуть важкі портьєри з жа-
кардових тканин та легкі гардини з ламбрекеном, перехопленнями і 
китицями. У спальнях завжди доречні легкі, з прозорих тканин занавіс-
ки, що розвіваються, зібрані в дрібні складочки або закладені у фалди. 

 
Ампір 

Наступний етап розвитку класицизму — стиль ампір, який ще 
називають пізнім класицизмом. Наприкінці XVIII ст. захоплення 
античністю перетворилося з модного в загальноприйняте й набуло 
інтернаціонального характеру. 

З приходом Наполеона до влади античні форми стали символом 
монархії. Так розпочався новий етап класицизму — «стиль імпе-
рії», або ампір. 

Наполеонівський ампір — стиль твердий і холодний. П. Верле 
назвав його «затверділим стилем Людовика XVI». І. Грабар писав, 
що «блискучий розвиток класицизму у Франції було перервано 
«холодною диктатурою ампіру». Ампір демонструє виродження 
класицистичних форм, вихолощування їх справжнього історико-
культурного і духовного змісту, але, водночас, цей стиль своєрідно 
продовжує безперервну (для Франції) класицистичну традицію. 
Адже не випадково історик художніх стилів В. Курбатов підкрес-
лював, що «поява стилю ампір не була переворотом у послідовно-
му розвитку французьких стилів, а видозміною усе тих же класич-
них елементів, що були відомі у Франції з часів Людовіка XIV або 
навіть Франциска I». Примітно й те, що провідна роль у фор-
муванні нового стилю належала не архітекторові, як звичайно, а 
живописцеві Ж.-Л. Давиду. Ще напередодні революції цей худож-
ник у картинах «Клятва Гораціїв» (1784), «Брут» (1789) прославляв 
героїчні епізоди з історії республіканського Риму, за мотивами 
книг Тита Лівія. Для роботи над цими картинами Давид замовив 
відомому паризькому мебельникові Ж. Жакобу предмети обстанов-
ки за власними малюнками, зробленими ним з етруських, як їх тоді 
називали, ваз, знайдених у розкопках Геркуланума і Помпеї в Італії. 

Якщо класицизм ґрунтувався на грецькому мистецтві, то тепер 
погляди архітекторів звернулись до Риму з його імперською сла-
вою та розкішшю. Джерелом для нових оздоблювальних ідей були 
мотиви помпейських розписів та єгипетського мистецтва, відкриті 
в результаті археологічних розкопок. 

Теми композицій ампіру — героїчні та тріумфальні мотиви: гір-
лянди і вінки, імператорські орли, військові обладунки, античний 
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орнамент, фігури в античному одязі, вази, пальмети*, ліра, ріг до-
статку, канделябри, єгипетські мотиви, сфінкси, мумії, обеліски. 

Композиції ампірного орнаменту були близькі до римського. 
Використовувалася дзеркальна симетрія, орнамент розміщувався 
по краях поверхні, скульптурне оздоблення поступилося місцем 
живописному. Колорит відрізнявся від класичного — використову-
вались насичені кольори: пурпуровий, малиновий, синій, зелений, 
жовтий, багато позолоти. 

Власне архітектурні форми майже не змінилися. Головні ново-
введення з’явилися тільки в оздобленні інтер’єрів. 

Стіни, як і раніше, ділили на панно строгих геометричних обри-
сів з мальовничими полотнами. Іноді пейзажі малювали просто на 
стінах або стінових панелях. 

Карнизи, що відокремлювали стіни від стелі, були строгими за 
формою та без особливо пишного декору. У залах для урочистих 
прийомів карнизи могли бути дуже багато орнаментовані та покри-
ті позолотою. 

Стелі були або прості білі з кесонами, або орнаментально при-
крашені з позолотою та багатою ліпниною для особливих випадків. 
У розпису стель використовувалися зображення розеток, обрамле-
них рослинним орнаментом. Уся композиція облямовувалася ши-
роким бордюром. 

Підлоги викладалися мозаїкою, стилізованою під античну, або 
паркетом з дерева різних порід. 

Двері прикрашалися ліпниною із зображенням ваз із букетами і 
танцівниць в античних туніках. 

З кінця XVII ст. для стін стали використовувати паперові шпа-
лери. На шпалерах часто зображували пейзажі та епізоди єгипетсь-
ких походів Наполеона. 

Для виробництва люстр, канделябрів і торшерів так само вико-
ристовувалася бронза. Світильники набули скульптурних форм: 
каріатиди, сфінкси, крилата Перемога або три Грації.  

Меблі імперського стилю були монументальними, з чітким 
конструктивним поділом, виготовлені в основному із червоного 
дерева та палісандра (чорне дерево), хоча використовували і світ-
ліші породи дерев, такі як клен, ясен, черешня або лимонне дерево. 
Як оздоблення застосовували позолочену бронзу та порцелянові 
медальйони. Дерево лакували, інкрустували мармуром, дорогоцін-
ним камінням та бронзою з позолотою. Як і раніше, велике значен-
ня в інтер’єрі мали дзеркала. Шафи з дзеркальними дверцятами, 
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стелі у ванних кімнатах прикрашені дзеркалами, у кімнатах почали 
застосовувати дзеркала на підставках (рис. 3.29). 

Поступово форми меблів ставали суворішими, орнамент —
вишуканішим. З окремих предметів меблів надавалась перевага ни-
зьким столикам, комодам, секретерам, кабінетним бюро, дамським 
столикам. Популярні були ліжка з декоративним оформленням 
спинок і балдахінів. З’явилися ліжка-човни з фігурами лебедів по 
боках та чудернацько вигнутими ніжками. 

У німецькому варіанті ампіру — бідермайєрі — класична раціо-
нальна основа узгоджувалася з вимогами бюргерського затишку. 

З нових предметів цього часу потрібно відзначити появу люстр 
на позолоченій бронзовій основі з кришталевими підвісками, а та-
кож бра і жирандолі*. 

Посуд став фаянсовий та порцеляновий. У великій кількості ви-
пускалися різноманітні скульптурні композиції з бісквіту (матової 
неглазурованої порцеляни). 

Ампір завершив розвиток європейського класицизму, залишив-
ши у спадщину романтизму й еклектиці свій витончений смак та 
шляхетність ліній. 

Для відтворення імперського стилю в сучасному інтер’єрі по-
трібна строга чітка композиція простору. Вітальні відводиться прос-
торе прямокутне приміщення, в оформленні якого можна використати 
елементи ордерної системи, наприклад коринфського ордеру.  

У вітальнях або залах для урочистих прийомів можна викорис-
товувати багате декоративне оздоблення. Білі стелі закривають по-
золоченою ліпниною з рослинним орнаментом, багато орнаменту-
ються карнизи. В центрі стелі — бронзова люстра з лампочками-
свічками. Додатково до основного освітлення по периметру стелі 
можна пустити приховане світло, заховавши його в карнизі. Стеля 
розписується античними орнаментами або композиціями. 

Оформлюючи стіни, ділять їх на площині пілястрами або окре-
мо стоячими колонами. Простінки в певному ритмі заповнюють 
великими дзеркалами і картинами. 

Стіни приймалень та віталень можуть бути інтенсивного кольору, 
наприклад трав’янисто-зеленого або ясно-зеленого. Колони і пі- 
лястри рекомендовано покрити венеціанською штукатуркою «під 
натуральний камінь», наприклад під червоний мармур, капітелі — 
під колір бронзи. Оригінальності інтер’єру нададуть розвішені на 
стінах картини з пейзажами або батальними сценами та бра у ви-
гляді бронзових свічників, розміщені на пілястрах. 
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Рис. 3.29. Меблі в стилі ампір: 
1 — ліжко, оформлене в дусі похідного намету полководця; 2 — ліжко з  
фігурками орлів; 3 — стілець грецьких ліній; 4 — стілець з античними 
формами; 5 — крісло за малюнком Персьє і Фонтена; 6 — великий круг-
лий стіл з опорами у вигляді пілонів; 7 — консоль з позолоченими каріа-
тидами; 8 — мотив бронзового декору: вінок і ліра; 9 — крісло за малюн-
ком Персьє і Фонтена; 10 — круглий столик на одній опорі; 11 — секретер 
Фонтенбло; 12 — фрагмент декору; 13 — листковий орнамент 
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Підлогу викладають мармуровою плиткою, мозаїкою або ху-
дожнім паркетом з геометричним малюнком або геральдичними 
мотивами. Плінтуси високі, складні за профілем. У передпокоях 
та кухнях на підлозі доречні й кахлі з менш складним орнаментом 
чи декором. 

У скромніших вітальнях можна використовувати просту кесон-
ну стелю з обробкою деревом. Карниз стелі має бути простої фор-
ми і також дерев’яний. 

У спальнях доречними будуть шпалери в тонку смужку з трилис-
никами, вінками та рослинним малюнком. Ліпнина на стелі — 
скромна, ненав’язлива, в основному з гірлянд та бус. Краще викорис-
товувати готові карнизи й падуги з класичним ордерним орнаментом. 

Ванні кімнати, стилізовані під ампір, можна також прикрашати 
орнаментами та панно, стіни викладати кахлями «під натуральний 
камінь», підлога — мозаїчна. Підсвітка — у вигляді бра та стельо-
вих світильників, стилізованих під ампір. 

Сьогодні випускаються різні колекції плитки для ванних кімнат. 
Серед них можна знайти також і колекції «ампір», ошатні та пом-
пезні, з готовими орнаментами, декором та бордюрами. У таких 
ванних кімнатах доречні декоративні розписи й мозаїка на стінах з 
міфологічним або морським сюжетом. Розпис виконують спеціаль-
ною вологостійкою фарбою і потім покривають полімерним лаком 
або воском. Мозаїку викладають з кольорового скла або смальти. 

Цікаво сприйматиметься велика ванна, вмонтована в нішу. Стеля 
в ніші над ванною опускається на зразок балдахіна з вологостійкої 
тканини з драпіруваннями, верх прикрашається родовим гербом або 
скульптурною групою. Матимете купіль, гідну царських осіб. 

Штори на вікнах у вітальні та парадній залі повинні бути з ве-
ликою кількістю складок, ламбрекенів, з перехопленнями та кити-
цями. Портьєри можуть бути зі щільної тканини з рослинним, квіт-
ковим або геральдичним малюнком, вінками зі стрічками, трилис-
никами або коронами. Кольори насичені: темно-зелений, синій, 
бордовий і т. ін. Гардини із прозорої капронової або шовкової тка-
нини білого кольору, зібраної, на зразок «французьких», у м’які го-
ризонтальні складки. У спальні, їдальні та інших кімнатах цілком 
доречні легші напівпрозорі драпірування з органзи або металізова-
них парчевих тканин.  

Для такого інтер’єру підійдуть меблі, виготовлені з дорогих по-
рід дерева, наприклад із червоного, з позолотою. Меблі розставля-
ють уздовж стін (рис. 3.60). 
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Стилі кінця XIX — початку XX ст. 
 

Романтичний та еклектичний стилі 

Наступний виток історії архітектури й мистецтва приніс із собою 
стиль, протилежний класицизму. Романтизм, який виник на межі 
XVIII–XIX ст., був для Європи не стільки стилем, скільки життєвою 
позицією. Меланхолія і розчарування зумовили пошук нових відчут-
тів, через подорожі в екзотичні країни, звернення до національних 
традицій і фольклору. Архітектура відіграла другорядну роль: для 
романтиків вона була дуже утилітарною. Вони мріяли про синтез 
мистецтв, про злиття архітектури, скульптури, живопису й музики. 

Саме в цей час з’являються спроби поєднати елементи декору 
різних країн. Перші еклектичні втілення фантазій торкнулися уб-
рання інтер’єрів палаців і садиб. Основу еклектизму як стилю за-
клав один із кращих декораторів того часу Роберт Адам.  

Інтер’єри початку XIX ст., створені на основі архітектурних 
просторів ампіру та класицизму, вражали глядача своєю витончені-
стю і перевантаженістю оздоблення. 

Змішування архітектурних стилів і мистецтва різних країн в од-
ному інтер’єрі стало еталоном і принципом творчості. Це був золо-
тий час для художників-декораторів. Вони розробляли інтер’єри, 
сповідуючи принцип синтезу всіх мистецтв, і в результаті мали ди-
вовижні декорації, схожі на театральні.  

Улюбленими темами декораторів були єгипетські мотиви та го-
тика. Спроби відтворити готичні інтер’єри в класичних спорудах 
для деяких стилістів мали успіх.  

На початку XIX ст. популярності набуває грецьке мистецтво. 
Деякі вельможі замовляють цілі будинки в грецькому стилі. Це за-
хоплення назвали «романтичним еллінізмом».  

Початок і кінець романтизму важко визначити, оскільки він не 
має чітких часових меж. Він існував протягом усього XIX ст. і зу-
мовив розвиток у мистецтві й архітектурі нового загадкового та 
вишуканого стилю — модерн. 

Модерн 

Розвитку західноєвропейської архітектури кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. сприяли досягнення металургійної промисловості й виник-
нення нових будівельних матеріалів. 
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На творчість архітекторів суттєво вплинули можливості металу. 
Вперше метал почав використовуватися в будівництві будівель та 
мостів. Така конструкція давала можливість використовувати вели-
ку кількість скла, що надавало спорудам легкості та повітряності. 
Окрім цього, з’явилась можливість зводити багатоповерхові буди-
нки та павільйони. 

Успішне застосування нових будівельних матеріалів — бетону й 
залізобетону, що згодом стануть найважливішими, — перевернуло 
весь наступний розвиток світової архітектури. 

Після хвилі еклектизму, яка накрила всю Європу, виникла необ-
хідність у новому напрямі в архітектурі, оригінальному й логічно-
му, що було обумовлене використанням нових можливостей — ме-
талу та скла. Таким напрямом у 90-х роках XIX ст. став модерн (у 
Німеччині і Австрії — югендстиль, сецесія у Франції — ар-нуво), а 
на початку XX ст. — арт-деко. 

Архітектори, які працювали в стилі ар-нуво, застосовували аси-
метричну композицію з обтічними формами. В орнаментах та плас-
тичних деталях будівель використовувалася велика кількість рос-
линних мотивів. Іноді споруда перетворювалася на художній ви- 
твір, схожа на гігантську скульптуру (пригадаємо творчість знаме-
нитого іспанського архітектора Гауді). 

Стилістичні особливості модерну, пов’язані з використанням 
природних форм, відбилися також і в інтер’єрі. Сходи з біонічними 
конструкціями, віконні прорізи зі складним малюнком переплетінь 
і вітражів, оригінальні дверні прорізи та самі полотна дверей — 
кожен із цих елементів набував неповторного образу. 

Величезним завоюванням модерну стало єдине стилістичне рі-
шення інтер’єру, якому підкорялися всі складові ансамблю — до 
різних найменших дріб’язків: чи то ручки на дверях і вікнах чи пе-
рила сходів. 

Стіни в приміщеннях оформлювалися панелями з модного тоді сі-
рого клена. Гіпсовий орнамент із пластичними вигинами рослинних 
елементів покривав стіни та стелі кімнат і сходових маршів. Поруч із 
ліпним орнаментом застосовувалися фризові розписи, котрі наноси-
лися за допомогою трафарету. В орнаменті панували рослинні мотиви: 
іриси, маки, лілії, водяні рослини з довгими протяжними стеблами, 
різні види трав. Використовувався також і геометричний орнамент. 

Модерну властиві пастельні, ніжні кольори: сірувато-сріблясті, 
димчасті, зеленувато-попелясто-болотні, голубуваті й ніжно-рожеві. 
Цими кольорами покривалися стіни кімнат та інших приміщень. 
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Декоративне оздоблення інтер’єрів, меблі та предмети побуту 
були також із сильно вираженими стильовими особливостями. 

Спинки стільців та диванів набули хвилястих контурів. В оформ-
ленні корпусних меблів широко застосовувалися мотиви природ-
них форм, а в оздобленні — металевий, витончено витягнутий де-
кор (рис. 3.30). 

Посуд і декоративні вази, рами для картин, палітурки альбомів 
для фотографій, люстри та настільні лампи стають у цей період 
об’єктами детального опрацьовування архітекторів та конструкторів. 
Великі технологічні, а також і художні можливості у сфері виробни-
цтва скла дали можливість створити багату гаму фактур і кольору. 

Ар-деко, що в Західній Європі прийшов на зміну модерну, — стиль 
еклектичний. Він поєднує екзотичні та історичні теми, використовує 
дорогі оздоблювальні матеріали й меблі, технічні винаходи, які 
з’явилися у той самий час, а також сучасний живопис і скульптуру. 

Основні риси нового стилю — геометрично чіткі лінії, властиві 
кубізму, поява аеродинамічних ліній, велика кількість дорогих ма-
теріалів, золота, дорогоцінних порід деревини, каменю та металу. 
Кольори — яскраві й соковиті.  

Багато чорного кольору в поєднанні з червоним, білим і золо-
тим. Орнаментальні композиції арт-деко також мали за основу рос-
линні мотиви, змінилися тільки прийоми малюнка, плавні контури 
змінилися на ламані та жорсткі. Основною сюжетною лінією є фі-
гурки тварин та їх стилізація. 

Інтер’єр будинку в стилі модерн, як проголошував один з ос-
новоположників стилю Віктор Орта, — це «цілісний витвір мистецт-
ва» — від зовнішнього вигляду будинку до найдрібніших деталей 
меблів чи посуду. Застосування складних вигнутих конфігурацій 
в інтер’єрі — відмітна риса стилізації приміщень під модерн. 
Об’єктом оригінальних змін насамперед є сходові марші, поруччя, 
прорізи в перегородках. Окрім того, тим, хто наважиться на подібні 
перетворення, бажано також збільшити розміри віконних прорізів, 
та їх переплетіння виготовити за індивідуальними ескізами. 

Двері варто придбати з вигнутими або овальними формами, для 
скляних вставок використовувати кольорові вітражі з рослинним 
орнаментом. 

Стеля може бути традиційно білого кольору, обов’язково з ліп-
ним орнаментом. Можливий розпис блідими фарбами вишуканим 
рослинним візерунком. За конструкцією стелю можна зробити під-
вісною дворівневою з вмонтованим світлом. 
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Рис. 3.30. Меблі у стилі модерн: 
1 — шафа; 2 — стіл на шести ніжках складної конструкції; 3 — 
крісло; 4 — англійська «комбінована» шафа; 5 — стілець; 6 — крі-
сло на залізному каркасі; 7 — англійська жардиньєрка; наслідування 
японських мотивів; 8 — англійський столик на трьох ніжках; 9 — 
крісло роботи Р. Ріменшміда (Німеччина); 10 — крісло роботи Б. Скотта 
(Англія); 11 — жардиньєрка; 12 — стілець роботи А. Лооса, 1898 р.; 
13 — стілець роботи Ван де Вельде, 1895 р.; 14 — англійське кріс-
ло; 15 — пофарбована салонна шафа роботи Е. Віганда (Угорщина), 
близько 1910 р.; 16 — скриня з важкими, середньовічними форма-
ми, Е. Віганд 
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Можливий варіант вирішення інтер’єру з цільними по висоті 
стінами, обтягнутими тканиною або обклеєними шпалерами «під 
тканину» з рослинним орнаментом. У цьому разі бажано застосува-
ти багаті за орнаментикою стельові карнизи з кронштейнами. 

Дворівневу стелю, з вирізами плавних форм, варто окантувати 
такими ж, як і на стелі, карнизами. Підсвітка тут може бути різною: 
як точкові світильники, так і вмонтовані по периметру світлові ви-
різи. Якщо вирізи закрити кольоровим вітражем, вийде оригіналь-
ний стельовий світильник. Люстри підійдуть як із кришталевими 
підвісками, так і бронзові. 

Обов’язково — художній паркет із різних за кольором порід де-
рева. У холі та коридорах — кахлі «під натуральний камінь», що 
гармоніюють по кольору з паркетом.  

Для додання значущості вітражам міжкімнатні перегородки ре-
комендовано підсвітити вмонтованим світлом. 

У ванній кімнаті стильовими особливостями модерну є зігнуті, 
плавні лінії підвісної стелі, орнамент на кахлях, бра та колони, що 
створюють єдине композиційне ціле з рештою частин квартири. 

М’які меблі — з гнутої темної деревини, з витонченими конту-
рами, обтягнуті світло-сірою, бежевою, бузковою, сріблястою тка-
ниною, з великою кількістю подушок. Шафи для посуду та книг 
можуть мати найвибагливіші форми. Доречні бронзові накладки у 
вигляді подовження орнаментів і навіть скульптурних фігурок лю-
дей і тварин. 

До такого інтер’єру підійдуть тканини з різною фактурою і тек-
стурою: шовк, шерсть, льон, бавовна, парча, органза, металізовані 
сітки. Потрібно тільки пам’ятати, що орнаменти модерну завжди 
складні й вишукані: біонічні форми та криволінійна пластика, зла-
мані контури рослинних узорів. Яскравість фарб приглушена сірим 
кольором, що додає особливої витонченості інтер’єру. 

Фасон портьєр та гардин — задрапіровані прямокутні смуги 
тканини, окантовані однотонними стрічками, з простим ламбреке-
ном та підхватами (рис. 3.31). 

Необхідні аксесуари — велика кількість фото в орнаментальних 
рамках, шкатулки, підсвічники, коробочки, флакончики з кольоро-
вого скла, напольні вази, настільні лампи зі скляними абажурами 
ручної роботи, бра та торшери. Усе має гармоніювати за кольором 
та матеріалом, зливатися в єдиний ансамбль інтер’єру (рис. 3.61, 
3.62, 3.63). 
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Рис. 3.31. Ресторан у стилі модерн 

Ар-деко 
Ар-деко (арт-деко) 1920–1930 рр. виник після Першої світової 

війни, був стилем розкоші. Вважається, що ця розкіш була психо-
логічною реакцією на аскетизм та обмеження в роки війни.  

Ар-деко був еклектичним продовженням модерну (ар-нуво). Він 
об’єднав у собі: 

– пологі лінії та рослинні орнаменти модерну; 
– геометричні форми конструктивізму; 
– елегантність класицизму; 
– кубізм, експресіонізм, авангардизм; 
– сучасні аеродинамічні форми; 
– архаїчні елементи єгипетського мистецтва, а також етнічні 
мотиви африканської та індійської екзотики; 

– розкіш ампіру (в сучасних стилізаціях) (рис. 3.32, 3.33, 3.34). 
В цьому стилі оформлювались фешенебельні лайнери та готелі, 

найшикарніші ресторани та кафе, кабінети заможних магнатів та 
апартаменти кінозірок. На формування ар-деко значно вплинули 
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«Російські сезони» Дягилєва, мистецтво Староданього Єгипту та 
Сходу, а також досягнення науки і техніки «століття електричного 
струму та машин». Французькі та німецькі майстри створили свій 
унікальний стиль у малій скульптурі 1920–1930-х рр. Формуванню 
мистецтва сучасного плаката, ілюстраціям у глянцевих журналах, 
та і взагалі виникненню такого типу видань, як глянцеві журнали, 
ми також зобов’язані ар-деко. 

Для інтер’єрів у стилі ар-деко характерні: незвичне зістав-
лення дорогих та екзотичних матеріалів, прямі та ламані лінії, чіт-
кість і графічність форм, асиметрія. 

Матеріали: мармур, яшма, темне та світле, лаковане дерево до-
рогоцінних порід (венге, палісандр, зебрано), латунь, бронза, хро-
мований метал в поєднанні зі склом, слонова кістка, шкіра акули, 
ската, крокодила, буйвола. 

Орнаменти: орнаменти з прямокутників, трикутників, прямих та 
зигзагів, узори зі східними та африканськими мотивами — єгипетське 
на півколо — символ сонця, що сходить; зображення оголених жіно-
чих фігур із розвиненою мускулатурою та в експресивних «ламаних» 
позах; клавіші фортепіано; шеврони; шахматний малюнок; павине перо. 

 

 
Рис. 3.32. Інтер’єр стилю ар-деко 
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Рис. 3.33. Інтер’єр стилю ар-деко 

 
Рис. 3.34. Інтер’єр стилю ар-деко 
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Кольори: білий, чорний, бежевий, сірий, темно-золотий, черво-
ний, теракотовий, колір шоколаду, інтенсивний жовтий, блакитний 
(рис. 3.64, 3.65). 

Стіни:  
• шпалери вийшли з моди, стіни просто або текстуровано пофар-

бовані; шпалери використовуються лише як закінчене панно; 
• дерев’яні панелі з геометричним малюнком, лакованими або 

пофарбованими профілями; 
• оздоблення декоративними металевими деталями (ковка, срібло); 
• плінтуси та рейки (рис. 3.66);  
• настінний живопис. 
Підлога: з темного, можливо, майже чорного дерева, чудово під-

ходить й «шахова» мармурова плитка, килими з незвичними геоме-
тричними малюнками, шкіри тварин (рис. 3.67). 

Вікна прямокутні, прості, з великими поверхнями осклення. 
Двері — високі, до стелі; двустворчаті; темні, з вставками, ін-

крустаціями з дерева, шкіри, металу чи скла.  
Меблі: 
• характерні прямі або ламано-вигнуті лінії, чіткі й графічні фор-

ми, строгі вертикальні лінії;  
• закруглені, «струмливі» фасади, округлені кути;  
• дерев’яні меблі з хромованими або бронзовими ручками чи 

елементами; 
• комбінація чорного й світлого лаку;  
• східчасте різьблення;  
• рослинні, етнічні або абстрактні орнаменти;  
• предмети, покриті золотою або срібною емаллю;  
• комбінована обробка дерева шкірою або інкрустація. 
Ар-деко використовує екзотичні матеріали: ебенове дерево, ко-

кос, перламутр, бамбук, шагренева шкіра, шкіра акули, ската, кро-
кодила, вугра, шкурки ящірок.  

Широко став використовуватися метал у комбінації зі склом. 
Ковані поруччя, коминкові елементи, елементи меблів, ґрати две-
рей, ліфтів, вікон.  

М’які меблі, оббиті оксамитом, дорогими тканинами з рослин-
ним візерунком або шкірою екзотичної тварини (рис. 3.73, 3.74, 
3.75). 
Декор і аксесуари:  
• застосування декоративних елементів у вигляді зиґзаґів, кіл, 

трикутників;  
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• абстрактні композиції, візерунки зі східними й африканськими 
мотивами; 

• скульптура з бронзи й слонової кістки;  
• арт-деко властиві сміливі яскраві фантастичні зображення ди-

кої природи, тварин і екзотичної атрибутики;  
• більші дзеркала в яскравих різьблених оправах;  
• візерунок клавіш; 
• колірна гама стилю ар-деко містить у собі золоті й срібні від-

тінки, глибокі коричневі тони, колір слонової кістки, чорний лако-
ваний або оксамитовий. У сучасному ар-деко — усі відтінки ліло-
вого й фіолетового, бордовий; 

• віяла, фонтани, дзеркала, торшери з прямокутними підставами 
з каменю, скла або латуні, панно й картини в стилі кубізму (рис. 3.35, 
3.36, 3.37, 3.38, 3.39). 

Світильники: хромовані деталі, матове скло, підвісні плафони, 
настільні світильники у вигляді різних тварин, підлогові світильни-
ки (рис. 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.76). 

 

 
Рис. 3.35. Статуетка роботи Р. Лаліка 
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Рис. 3.36. Туалетний столик роботи Ейлін Грей 

 
Рис. 3.37. Стилізація під Ейлін Грей. 

Диз. О. Вергунов 
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Рис. 3.38. Стилізація під Ейлін Грей 

 
Рис. 3.39. Стилізація сучасних меблів під стиль ар-деко 
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Конструктивізм та модернізм 

Виникнення конструктивізму в 1910–1920-х рр. було підготов-
лено зростанням будівельної техніки, подальшим поширенням 
залізобетону. Архітектори та конструктори дістали можливість за 
допомогою металу та бетону перекривати приміщення прольотом у 
кілька десятків метрів, організовувати виносні конструкції навісів, 
піддашків, полегшувати опорні конструкції та перетворювати їх на 
легкий каркас з великими площинами скла. Ці тенденції визначили 
розвиток нового стилю, що відрізнявся конструктивністю, лаконіч-
ністю і простотою.  

Появі конструктивізму світова архітектура зобов’язана радянсь-
ким архітекторам-новаторам: саме в Росії після революції 1917 р. 
виникає ця течія, котра пізніше поширилася на всі сфери мистецт-
ва. Потяг до радикальних змін навколишнього життя привело ідео-
логів конструктивізму до відкинення художньо-образної надбудо-
ви. На перший план виходить матеріально-конструктивна основа. 

Особливу роль у розвитку архітектури житлового середовища віді-
грали ідеї будинків-комун. У 1920-х рр. було проведено конкурси на 
проекти житлових будинків, палаців культури, адміністративних буді-
вель. Грандіозний успіх мали ідеї житлових осередків. Уперше житло 
перетворювалося на стандартні невеликі за площею квартири для сну, 
оскільки їжа та дозвілля переносились у громадську їдальню та клуб. 

Архітектура зовнішніх об’ємів і інтер’єрів побудована на геомет-
ризації форм, на поєднанні гладких поверхонь стін з продовженими 
площинами осклення. 

Інтер’єри епохи конструктивізму органічно відповідали формі 
будівель і відрізнялися аскетизмом та раціоналізмом. Пласкі стелі, 
великі відкриті поверхні стін, вікна й світлові ліхтарі в дахах, вели-
чезні приміщення з опорами у вигляді колон — усе це риси конс-
труктивізму. 

Модернізм зародився на Заході на противагу «салонному мис-
тецтву» періоду еклектики та модерну. В основу західного модер-
нізму було покладено ідеї радянського конструктивізму (рис. 3.41). 

На Заході центром новаторської архітектурної діяльності та ро-
доначальником сучасного дизайну стає «Баухауз» — вища архітек-
турна та художньо-промислова школа в Німеччині. Вони взяли за 
основу тезу: «Гарний вигляд має те, що добре функціонує». Так, і 
радянська, і західна архітектура проголосили ідеї функціоналізму 
та конструктивізму. 
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Засновниками інтелектуального модернізму стали архітектори 
Вальтер Гропіус, Ле Корбюзьє, Міс ван дер Рое, Френк Ллойд Райт. 
Вони пропагували естетику споруди: в основу архітектурних прое-
ктів цього напряму покладені дві основні складові — конструкція 
та функція. Першими спорудами в новому стилі були приватні віли 
заможних європейців та американців. 

У французькій архітектурі цього періоду набуває великого зна-
чення творчість Ле Корбюзьє. Твердження: «Дім — це машина для 
життя» — стало його творчим кредо у створенні геніальних нова-
торських споруд, що було значним внеском в історію розвитку сві-
тової архітектури (рис. 3.77). 

Новий сучасний стиль спирався на п’ять тез Ле Корбюзьє: 
1. Будівля на стовпах. Перший поверх відкритий.  
2. Плаский дах, що використовувався як сад.  
3. Вільне планувальне вирішення внутрішнього простору за ра-

хунок використання монолітного залізобетонового каркасу.  
4. Стрічкові вікна.  
5. Навісні фасади, теж вільної конфігурації. 
Американська архітектура цього періоду характеризується поя-

вою хмарочосів, одним із авторів яких був Людвіг Міс ван дер Рое — 
архітектор, перший із конструктивістів-мінімалістів.  

Окреме місце в творчості архітекторів цієї епохи займає амери-
канський архітектор Ф.-Л. Райт, девізом якого стало злиття архітек-
тури з природою. Він використовує в своїй роботі натуральні ма- 
теріали, максимально розкриває внутрішній простір за рахунок 
засклених поверхонь вікон до підлоги, зменшує до мінімуму кіль-
кість окремих приміщень в будинку. Всі кімнати першого поверху 
зливаються в єдиний зонований простір, частини якого ніби пере-
ходять одна в одну. Лише спальні на другому поверсі ізольовані. 
Замкнутість приміщень зруйновано: створюється єдина система 
житла, що поступово розкривається при його огляді. Цей принцип, 
названий «вільним плануванням», залишився актуальним і до на-
ших днів (рис. 3.79, 3.80). 

Модернізм 1920–1930-х років поступово трансформувався та 
набув рис прагматизму й уніфікованості. Багаторазове повторення 
та відтворення в приватних маєтках стильових особливостей при-
звело до знеособлення, втрати індивідуальності будівель. 

Пізніше архітектори прийшли до ідеї творчої переробки прин-
ципів минулого. Після Другої світової війни в архітектурі стала си-
льніше відчуватися диференціація національних шкіл. У Скандина-
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вії та Англії прихильники стилю «новий емпіризм», успадковуючи 
творчість Райта, зближували архітектуру з природою введенням 
природних матеріалів (каменю та дерева), максимально сполучаю-
чи споруди з навколишнім ландшафтом. У Мексиці виник своєрід-
ний потяг до монументальних розписів та мозаїки на стінах фасадів 
та всередині приміщень. У західній архітектурі акцент було зроб-
лено на функціональній та конструктивній стороні споруд. Перева-
га надавалася асиметричним композиціям, контрастному поєднан-
ню матеріалів. 

Естетика конструктивізму, раціоналізму та модернізму зберег-
лася в світовій архітектурі аж до сьогодні і стала потужним фунда-
ментом стилю мінімалізм (рис. 3.78). 

Для створення конструктивістського інтер’єру необхідно 
спочатку ретельно продумати планування та, за можливості, усуну-
ти всі зайві тимчасові нашарування. Залишити треба тільки несу-
чий каркас будівлі та опорні колони. Вікнам при проектуванні на-
дається стрічкова форма, бажано безперервна по всьому фасаду.  

Весь простір планується з урахуванням функціонального зону-
вання. Основні зони — вітальні та кухні, спальні й санвузли —
виділяються за допомогою легких, можливо навіть скляних, пере-
городок. Взагалі в конструкціях, які не є несучими, та в декоратив-
них елементах рекомендовано використовувати якомога більше 
скла й металу, які надають легкості інтер’єру. 

У плані приміщення не повинні мати складних вигнутих форм, бу-
ти якомога просторими. Кожну кімнату можна виділити в окремий 
особливий об’єм. Наприклад, вітальня — куб, кухня-їдальня — при-
зма або куля, сходову клітку бажано відокремити та повністю заскли-
ти. Огородження сходового маршу можна виконати з легких метале-
вих трубок, між стійками натягнути сталеві струни. 

Підлога в конструктивістському інтер’єрі вистилається натура-
льним паркетом або дошкою хорошої якості, тонованою та просо-
ченою спеціальним розчином. Можна застосувати ламінат, кили-
мове покриття, поліровані або звичайні кахлі. Плінтуси прямо-
кутні, спрощеної форми. 

Стеля може бути як однорівнева пласка, так і складної конструк-
ції. Необхідно витримати при цьому прямокутні форми підвісних 
стель, уникаючи складних криволінійних вирізів. Оскільки карни-
зів у подібному інтер’єрі завжди немає, потрібна висока якість об-
робки, рівні стіни та прямі лінії стикування стін зі стелею. 
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Колір у конструктивістських інтер’єрах — насичений: стіни в 
основному білі, підлога — темна, контрастна або світла. Меблі 
яскравих кольорів. На білих стінах можливі абстрактний живопис 
або графічна композиція — в стилі Ле Корбюзьє, Мондріана.  

Штори на вікнах із сучасних колекцій тканин з великими склад-
ками, на люверсах, найкраще — у вигляді прямокутних смуг з по-
важчувачем у нижній крайці. Прекрасно впишуться у конструкти-
вістський інтер’єр горизонтальні жалюзі, римські штори та штори-
ставні. Карнизи можуть бути плоскими стельовими або підвісними 
круглими чи у вигляді сталевих струн з кільцями. 

 
Постмодернізм 

Криза модернізму в кінці 1960-х рр. вилилася в багатополюсну 
культуру постмодернізму. Ініціатори цього руху — прихильники 
свободи думки й творчості — виступали проти моралізувальної 
ідеології функціоналізму. Тепер дозволялося все. У відповідь на єди-
ний принцип «від функції до форми» виник метод проектування 
«для даного випадку». 

Нова течія в архітектурі допускала творення у конкретному природ-
ному оточенні з урахуванням місцевих звичаїв. Програмним принци-
пом постмодернізму стала стильова еклектика: цитати з різних стилів 
та епох, їх творча переробка, подекуди жартівлива і гротескова. 

Весь період, починаючи з кінця 1960-х рр. і до сьогоднішнього 
дня, можна вважати постмодерністським. 

Головна межа постмодернізму — схильність до динамічних 
структур, що розростаються, криволінійних та скошених поверхонь, 
раптових розривів об’ємів, поворотів осей, імітація хаотичних 
конструкцій. 

Постмодерністські споруди вирішуються в найнесподіваніших 
образах. Відродження в Україні приватної архітектури та індивіду-
ального проектування сприяло виникненню великої кількості ори-
гінальних споруд у різних стилях і напрямах. За доречного викори-
стання стильових особливостей виникають еклектичні, але цілком 
професійні вирішення громадських офісних будівель, банків, теат-
рів, ресторанів і житлових комплексів (рис. 3.40, 3.42). 

У дизайні, так само як і в архітектурі, складається нове ставлен-
ня до творчих прийомів. Яскраві кольори, блискучі поверхні синте-
тичних матеріалів, меблі з невластивих для них матеріалів (картон, 
скло, пластик), а також одноразові меблі, використання архітектур-
них елементів — портиків, колон і т. ін. — в деталях меблів є озна-
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кою постмодернізму. Як правило, інтер’єри в цьому стилі включа-
ють низку «цитат» з відомих архітектурних творів та відрізняються 
трохи іронічним настроєм. Серед українських дизайнерів у стилі 
постмодернізму працюють А. Богомолов (Хмельницький) (рис. 3.81), 
Ю. Михайлов (Київ), Є. Бобрик (Київ). 

 

 
 

Рис. 3.40. Інтер’єр кафе «Жили-були» в стилі постмодернізму 
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Рис. 3.41. Меблі в стилі модернізм: 
1 — туалетний столик і табурет, 1934; 
2 — кілька стільців поставлених один 
на один, Коронен, Аалто, 1929; 3 — сті-
лець, що обертається, для офісу; 4 — 
інтер’єр павільйону (Барселона), 1929; 
5 — крісло «Великий комфорт», 1928–
1929; 6 — стілець Бета, 1930 
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Рис. 3.42. Меблі в стилі постмодернізму: 
1 — шафка «Каламобіо» 1985–1987; 2 — секретер «Софія», 
1982; 3 — софа «Кандісси», 1979. Багате змішування орнамен-
тів і нефункціональних елементів; 4 — масивний столик, 1994. 
Дуже далекий від чистої геометричної моделі  модерністського 
дизайну, декоративний спосіб використання скла; 
5 — дизайн інтер’єру студії «Алкиміа»; 6 — стілець «Товстуха», 
близько 1992 
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Мінімалізм 

Мінімалізм як термін з’явився для визначення американського 
мистецтва 1950-х років та поширився на архітектуру і дизайн. Його 
витоки потрібно шукати в перших десятиліттях XX ст. в роботах 
відомих архітекторів модернізму. 

Архітектором, чиє мистецтво вперше було назване мінімаліст-
ським, був Людвіг Міс ван дер Рое. Його хмарочоси зі сталевою 
конструкцією, обнесені профільним склом, стали для світової архі-
тектури символом цього стилю, а його знаменитий девіз «Less is 
more» («Менше означає більше») — теоретичне підґрунтя стилю 
(рис. 3.86).  

Не менш знаменитий Френк Ллойд Райт проголосив девізом 
своєї роботи «оголеність форми». Він говорив, що «будівлі повинні 
мати і в роздягненому вигляді чудову статуру та бути красивими». 
Його інтер’єри створювали враження відвертості та природності 
архітектури: він сміливо відкривав цегляну кладку та натуральний 
камінь, вводив до споруди ростучі дерева та воду, досягав злиття 
природи й будови. «Одна річ, а не багато речей, велика річ, а не їх 
скупчення» і «чим менше, тим більше» — слова Райта, що стали 
програмними для всіх послідовників його творчості. 

Мінімалізм у своїй суті — скоріше спосіб життя і спосіб мис-
лення, ніж просто стиль. Проектування будинків і споруд у цьому 
дусі засноване на функціональності та лаконізмі виразних засобів. 
Чіткі правильні лінії поверхонь і предметів, чистота кольору при-
водять до особливої форми буття. Усе має лежати на своїх місцях і 
в певному порядку. Будь-які порушення та випадковості виклика-
ють дисонанс. 

Сьогодні мінімалізм в інтер’єрі — це насамперед максимальна 
відкритість простору, де багато світла й повітря, де діє закон розу-
мної функціональності, завдяки якому в такому інтер’єрі приємно і 
зручно жити. Це природне бажання людей, особливо наших співвіт-
чизників, які втомилися від маленьких затиснутих просторів сучас-
них квартир (рис. 3.84). 

У мінімалістському просторі архітектор має справу з чистою 
формою, без декору та зайвих деталей. Мінімум засобів приведе до 
точності та продуманості кожної складової інтер’єру, чи то форма 
приміщення, світло чи колір, або меблі та аксесуари. Мінімалізм 
потребує ретельного відбору оздоблювальних матеріалів та виправ-
дане їх застосування. Надлишок в оздобленні так само недоречний, 
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як і в деталях, і кольорі предметів меблів, і текстилю. Усе підпоряд-
коване формі та простору: ніяких надмірностей ні в чому, тільки 
високі технології та коректний дизайн. 

У сучасному дизайні українських інтер’єрів мінімалізм займає 
одне з провідних місць і навіть ділиться на кілька різновидів.  

Графічний мінімалізм. Лаконічна вишуканість стилю аж до 
відмови від кольору, чорно-біла гама інтер’єру та меблів, мінімум 
декору (рис. 3.43). Типовим представником цього стилю є дніпро-
петровський архітектор О. Дольник, роботи якого є дивною суміш-
шю постмодерністських та мінімалістських прийомів з переважаю-
чою біло-сіро-чорною гамою відтінків (рис. 3.83). 

«Кольоровий» мінімалізм. Відтінок мінімалізму, що спирається 
на поєднання в інтер’єрі кількох яскравих, контрастних кольорів у 
стилі П. Мондріана або Ле Корбюзьє. Дизайнери іноді доповнюють 
вплив інтенсивного масиву кольору лаконічною формою меблів чи 
обладнання. Як правило, кольорова палітра обмежується основни-
ми кольорами: червоним, синім, іноді жовтим у поєднанні з білим 
та чорним. Представники цього стилю серед українських дизайне-
рів: В. Старцев (Дніпропетровськ), Т. Дмитренко та ін. (рис. 3.82, 
3.85, 3.87). 

Східний мінімалізм. «Усе зайве — потворне», — кажуть японці. 
Японський витончений лаконізм став культовим для сучасних архі-
текторів і дизайнерів.  

Мінімалізм як спосіб мислення властивий японській культурі. 
Життя на обмеженому просторі островів, велика скупченість 
людей у містах, часті землетруси пояснюють серйозне ставлення 
японців до дрібниць та їх пристрасть до компактності та мобіль-
ності житла.  

Зв’язок із природою та повага до неї для японців є визначаль-
ними. Їхнє розуміння краси витікає з двох категорій естетики: 
вабі («простота») і сабі («смуток», «тінь»). Ці категорії поши-
рюються не тільки на архітектуру, а й узагалі на всі сфери мис-
тецтва. 

Відомий японський письменник Танідзакі Дзюнь-Шіро у своїй 
книзі під назвою «Похвала тіні» описує особливості розуміння 
простору та композиції з погляду закону вабі. Він пише, що краса 
японського будинку складається з поєднання світла й тіні. Світло 
потрапляє туди важко, переборюючи перешкоди завіс, веранд і па-
перових розсувних рам.  
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Рис. 3.43. Інтер’єри «Пінчук-артцентру» в Києві в стилі мінімалізму 
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Японцям несе нескінченне задоволення «тонке неяскраве 
освітлення, коли боязкі невірні промені зовнішнього світла, за-
тримуючись на стінах вітальні, зафарбовують все у кольори су-
тінків, із важкістю підтримують останній подих свого життя». 
Власне неяскраве світло вітальні та приглушені кольори ство-
рюють незвичайне враження непевності, співзвучне буддійсько-
му розумінню кінцевої плинності, життя, що вислизає та зміню-
ється.  

Вони надають перевагу цьому світлу, що прекрасно сполуча-
ється з жовтувато-сірим кольором піщаної штукатурки на стінах. 
Усе разом це створює незвичайну гармонію тіні. «Потрапляючи в 
кімнату традиційного японського будинку, ви повинні вичекати 
певний час, щоб звикнути до напівмороку, посидіти на підлозі на 
циновці-татамі, що ледь пахнуть сіном, та віддатися грі тіней, які 
власне і ліплять композицію житла», — пише Танідзакі Дзюнь-
Шіро. 

Інтер’єри в стилі японського мінімалізму — дуже поширений 
стиль роботи українських архітекторів. У цьому стилі виконуються 
квартири, ресторани (і навіть не тільки японської кухні), громадсь-
кі заклади. Переважна палітра кольорів — білий з коричневим, по-
єднання темного дерева з білими паперовими світильниками, тем-
ний керамічний чи світлий дерев’яний посуд. У цьому стилі пра- 
цюють архітектори Олег Дроздов (Харків), Лариса Болтрушевич 
(Дніпропетровськ) та ін. 

Екологічний мінімалізм — різновид мінімалізму, що спираєть-
ся на переважне використання екологічно чистих та природних ма-
теріалів, своєрідне поєднання принципів архітектури Ф.-Л. Райта з 
Ф. Джонсоном, скляного з дерев’яним. Представники цього напрям-
ку — П. Гудимов, М. Погорєлий, В. Дорохов (рис. 3.88, 3.89, 3.90, 
3.91, 3.92, 3.93). 

Хай-тек 

Хай-тек (дослівно «високі технології») — стиль, що виник в кін-
ці XX ст., по суті своїй близький до мінімалізму. В основі стилю 
хай-тек — функціоналізм, що дає змогу максимально використову-
вати простір. Водночас хай-тек дуже декоративний напрям в архі-
тектурі та дизайні, оскільки технологічні елементи використову-
ються в ньому як свого роду декор. Усілякі відкриті комунікації, 
ушляхетнені металевою обшивкою та склом, болти, відкриті труби, 
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виносні системи ліфтів та ескалаторів, — усе це демонстративно 
виставляється на суд глядачеві і декларується як особлива форма 
«нової архітектури». Відповідні до цього стилю тканини, в основ-
ному з металевих ниток, прозорі та щільні, із вставками зі світло-
водів, нагадують фантастичні фільми про космічну подорож. Окрім 
того, в інтер’єрі у стилі хай-тек використовуються також тиснені 
тканини, що набирають будь-якої форми, а також металеві сітки, які 
замінюють тюль. 

Прикладів таких інтер’єрів у сучасній архітектурі України бага-
то: від елегантних, просторих холів розважальних комплексів серії 
«Батерфляй» (рис. 3.95, 3.96) та величезних спортивних комплексів 
на зразок «Олімпа» в м. Южному Одеської області до казино, клу-
бів та апартаментів. У цій стилістиці працюють В. Саламатін, Д. Анто-
нюк, В. Зотов, О. Волосовський, А. Цибульник, Ю. Серьогін та ін. 
(рис. 3.97, 3.98). 

У цьому стилі вирішуються, як правило, громадські інтер’єри — 
кінотеатри, клуби. Інтер’єри приватних будинків і квартир, вико-
нані в стилі хай-тек, складні і претензійні. В основному популярні 
предмети хай-тек дизайну та меблі (рис. 3.44). Вони чудово впису-
ються в мінімалістський інтер’єр, де необхідна функціональність 
і простота форм. Улюблені матеріали для виготовлення меблів, 
світильників, посуду та аксесуарів — метал, скло, пластик, іноді 
дерево. Напівпрозорі меблі зі скляними бічними стінками, полич-
ками та металевими стійками, перфоровані металеві стільці, сто-
ли і шафи для одягу, ліжка, схожі на операційні, — все це ознаки 
сучасного стилю хай-тек, що підкорив серця європейських спо-
живачів (рис. 3.45). 

Посуд, витриманий у стилі хай-тек, в основному металевий, 
конструктивний. 

Світильники дуже різноманітні за формою та розмірами: вели-
чезні підвісні металеві «телевізори» зі скляним плоским плафоном, 
мініатюрні лампи зі світлого матового металу, пласкі, що можуть 
повертатися в усіх напрямах металеві торшери, які нагадують софі-
ти у фотостудії; світильники для кухні, схожі на перевернуте це- 
берко, і т. ін. 
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Рис. 3.44. Меблі в стилі хай-тек. Інсталяція «Лотос». 
Автор Заха Хадід 
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1 
2

3

4 5  
Рис. 3.45. Меблі в стилі хай-тек: 

1 — стілець «4801», Джо Коломбо, 1963. Три фанерні елементи, 
з’єднані між собою, додають цьому стільцю скульптурність і дитя-
чість; 2 — стілець «Глобус», Еро Афрініо, 1966. М’який, обтічний ви-
гляд  надає відчуття майже утробної захищеності і спокою, він контра-
стує з космічною ерою своєю білою зовнішньою стороною. 
«Глобус» частіше за інші стільці фотографували упродовж десятиліття; 
3 — меблі «Томотом», Холдевей, 1966. Холдевей вірив, що меблі ма-
ють бути «достатньо дешевими»; 4 — невидимий стілець CY-1, Естель 
і Ервін Лаверн, 1962. Стілець висловлював пошану стільцю Саарінена 
«Тюльпан». Вис. 1,37 м; 5 — додаткова система (Модульний блок), 
Джо Коломбо, 1968. Стандартні компоненти Коломбо дають можли-
вість варіювати форми 
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Деконструктивізм 
Мабуть, найепатажнішим напрямом у світовій архітектурній 

практиці є стиль, що виріс на ґрунті конструктивізму й авангарду 
1920-х рр., однак став певною їх протилежністю, проголосив аб-
сурд та хаос основним принципом творення. Після періоду аскети-
чного мінімалізму таке бачення простору та форми було своєрід-
ним «бунтом» архітекторів, які занудьгували за насиченими кон-
струкціями. Тільки тепер буйна фантазія експериментаторів по-
роджує надприродні «божевільні» образи: стіни, що розвалюють 
площини, зворотна перспектива, похилі будинки, «перехідні» об’єми 
споруд з вікнами, розміщеними в хаотичному порядку або у вигля-
ді вузьких щілин, з дахами зі сталі та скла, що на перший погляд 
нагадують смітник, але на диво стильні (рис. 3.46). 

Такі композиційні вирішення можливі завдяки високим техно-
логіям, що застосовуються в будівельній індустрії, та появі надміц-
них матеріалів. Велика кількість армованого скла та легкого мета-
лу, застосування нової каркасної системи будівництва дають 
можливість створити складні пластичні ефекти композиції споруд. 

Інтер’єри деконструктивізму відбивають ті самі екстравагантні 
ознаки та властивості стилю. Простір деформується за допомогою 
складних композицій стін та перегородок, розривів у стелі, підлозі 
та стінах, дуже нахилених пандусів або за допомогою контрастних 
сполук фактури та кольору. Такі інтер’єри чудово підходять для 
молодіжних віталень і дансингів, кафе, дискотек і стильних мага-
зинів, тобто для місць короткочасного перебування людей. У жит-
лові приміщення прийоми деконструктивізму вводяться вельми 
обережно. Бажано створювати їх з недорогих оздоблювальних ма-
теріалів, щоб згодом, коли набридне це прекрасне буяння, можна 
було легко розлучитися з ним без особливих втрат. 

Дизайн меблів повністю відповідає стилю, допускаються експе-
рименти з різними матеріалами: стільці і столи зі скла, наповнені 
повітрям дивани з прозорого м’якого пластику, дивани-трансфор-
мери; столики і стільці, що зовні розвалюються, але насправді міц-
ні; табурети, що мають ніжку-кулю; незвичайна лежанка-гамак, що 
нагадує формою лист або мушлю. 

Деконструктівізм торкнувся дизайну світильників і посуду. За-
стосування матеріалів, невластивих раніше цим предметам, стало 
знаковим для цього стилю. Фетрові світильники і посуд, тканини 
для штор з металевих ниток або з дроту, з дірками і швами навиво-
ріт. Яскраві червоні, зелені, жовті кольори у поєднанні з похмурим 
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чорним, металеві поверхні стін з ріжучим ефектом скла залишають 
незабутнє враження і відчуття ірреальності буття. 

В Україні теж з’являються інтер’єри офісів, магазинів та клубів, 
де використовують цей стиль. У ньому час від часу працюють такі 
дизайнери та архітектори, як А. Москальцов (Київ), Ю. Беліков 
(Одеса), А. Черкашин (Київ), О. Калугін (Харків) (рис. 3.94, 3.98). 

 

 
 

 
 

Рис. 3.46. Кінотеатр у стилі деконструктивізму. Розріз, план 
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Сучасні тенденції в дизайні інтер’єру 
 
Кінець минулого тисячоліття пройшов під егідою еклектизму. 

Ми живемо в епоху постмодернізму, коли змішування стилів і є 
стиль. Важливо тільки визначитися у своєму розумінні того, що нав-
коло, й ставленні до нього, обрати потрібний напрям і спробувати 
створити свій неповторний простір для існування. Як і в усьому 
іншому, відчуття міри та смак дадуть потрібний результат. 

Сьогодні можна виділити кілька основних тенденцій у стильо-
вих інтер’єрах. 

Мінімалізм актуальний як ніколи і, можливо, ще надовго зали-
шиться лідируючим напрямом.  

Жорсткий хай-тек як і раніше залишається в силі серед «просу-
нутої» молоді та інтелектуалів від дизайну (рис. 3.96, 3.97).  

Нове в меблях і предметах інтер’єру — збільшення кількості 
декоративних деталей, ускладнення форми та використання в оздоб-
ленні золота, срібла, дорогих тканин і шкір екзотичних тварин. 
Такий напрям можна умовно позначити як «нове бароко»; воно ви-
никло на противагу рафінованому мінімалізму, як відхід від обме-
ження та аскетизму до розкоші й достатку. Інші дослідники відно-
сять його до різновидів «ар-деко». До такого стилю тяжіють інте-
рєри приватних будинків більшості російських зірок шоу-бізнесу. 

Інтелектуальний будинок, оснащений останніми досягненнями в 
галузі електроніки та керування, — дуже модне, але, на жаль, поки 
мало доступне широкому загалу нашого суспільства нововведення.  

«Екологічний інтер’єр» набув великої популярності останнім 
часом серед шанувальників природних матеріалів, каменю, дерева, 
натуральних тканин. На сьогодні цей стиль має кілька різновидів: 
природний, що використовує переважно природні матеріали; біо-
морфний, що імітує плавними формами меблів та інтер’єрного про-
стору форми живої природи; так званий «рісайклінг», тобто повтор-
не використання матеріалів. Іншим його різновидом став стиль 
кантрі, етно- або фольк-стиль (рис. 3.100, 3.101, 3.102). 

Досі залишається модним, особливо на Заході, «потертий» стиль 
«шей-бі шик», дуже дорогий та елітарний. Однак обшарпані, спеці-
ально зістарені стіни та підлога квартир, такі ж меблі і текстиль 
важко сприймаються нашими співвітчизниками як щось дороге та 
справді коштовне. 

Деконструктивістські інтер’єри також знаходять своїх прихиль-
ників. Правда, дещо важкувато жити в кімнаті зі зламаними граня-
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ми стін і стелі або вікнами-прорізами, нахиленими під кутом до 
підлоги. 

Завжди безпрограшні класичні інтер’єри. Головне в цьому ви-
падку — знайти міру тієї умовності, яка не дасть перетворити вашу 
квартиру на музей або театральні декорації (рис. 3.99). 

«Помірна класика» — це те, що серед архітекторів і дизайнерів 
користується найбільшою популярністю: спокійна врівноважена 
композиція простору квартири, поділ на гостьову та приватну зони, 
поєднання невеликої кількості декоративних класичних деталей. 
Все гармонійно і комфортно. 

До сучасних тенденцій в дизайні інтер’єрів слід також віднести 
його інтерактивну форму: простір наче співіснує з людиною, від-
озмінюється, перетікає, трансформується. Велику роль відіграє та-
кож ігровий елемент розвитку сценарію побудови інтер’єру, при-
смак жарту, посмішки, дитячості.  

Це свідчить про те, що люди нарешті відчувають любов до се-
редовища їхнього перебування, граються з ним, підганяють під 
власні потреби, відозмінюють відповідно моді або власним потре-
бам. Таке відношення до власного оточення характерне для ста- 
більних епох з високим рівнем культури громадян, отже, можемо 
сподіватися, що й ми нарешті входимо в такий період розвитку на-
шої держави. 

 
 

Завдання для самоперевірки 
 

1. Назвіть характерні особливості архітектури Стародавнього 
Єгипту. 

2. Назвіть характерні особливості оформлення інтер’єрів у Ста-
родавньому Єгипті. 

3. Розкрийте конструктивні та декоративні особливості меблів. 
4. Схарактеризуйте кольорову гаму інтер’єру в єгипетському стилі. 
5. Назвіть стилістичні напрями, характерні для розвитку архі-
тектури та дизайну інтер’єру Стародавньої Греції. 

6. Назвіть ордерні системи Стародавньої Греції. 
7. Перерахуйте, які стилі допускають в інтер’єрі використання 
мозаїки. 

8. Скажіть, який стиль вирізняється багатим використанням  
вітражів в інтер’єрі. 
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9. Назвіть види фрескового живопису, характерного для римсь-
кого стилю. 

10. Назвіть стиль, в якому використовувався атріум та мотиви 
ротонди? 

11. Вкажіть, для яких стилів характерна кесонована стеля? 
12. Наведіть приклади виробів прикладного мистецтва, які ви-

користовувалися для оздоблення приміщень епохи Від- 
родження. 

13. Скажіть, ознаками якого стилю стали монументальність та 
пишність. 

14. Схарактеризуйте три етапи розвитку архітектури російсько-
го класицизму. 

15. Вкажіть, яке планування приміщення необхідне для розроб-
лення інтер’єру в класичному стилі. 

16. Дайте характеристику дизайну меблів імперського стилю. 
17. Схарактеризуйте колористичну гаму стилю модерн. 
18. Перерахуйте п’ять тез Ле Корбюзьє, які є базовими для архі-

тектури конструктивізму та модернізму. 
19. Назвіть українських дизайнерів, які працюють у стилі пост-

модернізму? 
20. Скажіть, для якого стилю характерні динамічні структури та 

імітація хаотичних конструкцій. 
21. Назвіть різновиди сучасного українського мінімалізму. 
22. Назвіть стиль, для якого характерні відкриті комунікації, ви-

носні системи ліфтів та ескалаторів. 
23. Перерахуйте тенденції в розвитку сучасного дизайну інтер’єрів. 
24. Перерахуйте, які композиційні вирішення характерні для 

стилю деконструктивізм. 
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Індивідуальність світосприймання кожного з нас найяскравіше 
проявляється в організації власного житла. Кожна господарка пра-
гне облаштувати свій будинок, зробити його затишним і неповтор-
ним. «Будинок віддзеркалює душу господаря», — говорить росій-
ське прислів’я; «Краса прихована в просторі», — кажуть японці; 
«Усе геніальне — просте», — твердить народна мудрість. Вибудо-
ваний ланцюжок тверджень наводить нас на думку: щира краса й 
індивідуальність інтер’єру полягають у його простоті. Переванта-
женість деталями може зруйнувати найкращу ідею. Помірність в 
усіх проявах фантазії дизайнера має стати законом у роботі над 
проектуванням житла. Інакше при втіленні задуманого вийде щось, 
що нагадує «мізерію» чи «вінегрет» з побачених десь ідей, які вам 
сподобалися. 

Необхідною умовою для існування будь-якої людини є ком-
форт. Комфортне (а значить) зручне житло можна створити на-
віть із найменшого за площею простору. Згадаємо японців: бу-
диночки, в яких розміщується родина з чотирьох-п’яти осіб, 
можуть займати площу не більше двадцяти квадратних метрів. 
При цьому приміщення наповнене світлом і має вигляд просто-
рого. Японці навчилися цінувати життєвий простір і порожнечу. 
Їхній мінімалізм подарував усьому світові компактні мобільні 
винаходи: складні меблі, багатофункціональний апарат, що по-
єднує функції телефону, факсу, автовідповідача та сигналізації, 
розсувні легкі перегородки і т. п. 

Сьогодні докорінно змінилося ставлення до інтер’єрів, облаш-
тування будинків та квартир, меблів та побутових предметів сучас-
ного житла: у їх основі лежать простота і функціональність. Деко-
ративність відходить на другий план, хоча в останніх колекціях 
меблів простежується загальна тенденція — від мінімалізму до ма-
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ксималізму. Так що, можливо, завтра ми прокинемося в столітті 
позолоченого декору та яскравої пишності. Але прихильникам чис-
тоти форми боятися не варто: зручність та логічна простота речей 
завжди знаходила місце в нашому світі. 

Усі найдосконаліші ідеї організації комфортного житла ґрунту-
ються на гармонії простору. Комфорт немислимий без гармонії. 
Щоб поєднати ці дві умови, необхідно знайти свій стиль майбут-
нього житла. Тільки у певному поєднанні пропорцій простору та 
окремих деталей інтер’єру, кольору і фактур може виникнути гар-
монійне, а отже, комфортне місце для проживання людини. 

Створити такий простір для житла — завдання не з легких. 
Перш ніж узятися за розроблення інтер’єру квартири чи будинку, 
потрібно мати уявлення про основні закони побудови архітек-
турної композиції, теорію кольору та його вплив на людину; ро-
зібратися в напрямах і стилях, що існують у світовій архітектурі, 
зрозуміти, як планується житловий простір, дізнатися багато чо-
го про будівельні та оздоблювальні матеріали, про тенденції у 
виробництві меблів.  

Усе це викладено на сторінках даного посібника. 
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Абака — плита у верхній частині капітелі колони. Залежно від 

ордера може бути в плані квадратною або з вигнутими краями.  
Акант — скульптурний або рельєфний декор у вигляді стилізо-

ваної прикраси — листка аканта (чортополоху). 
Альков — ніша в стіні спального приміщення, відокремлена від 

іншої його частини і призначена для розміщення ліжка. 
Антаблемент — балкове перекриття прольоту або завершення 

стіни, елемент архітектурного ордера. Членується на складові: ар-
хітрав, фриз, карниз.  

Аркада — ряд однакових за формою і розміром арок. 
Архітрав — головна балка, що перекриває пройму між колона-

ми; в архітектурному ордері — нижня частина антаблемента. 
База — основа колони.  
Балка — брус, укріплений горизонтально між двома стінами—

опора, підтримка стелі, моста тощо.  
Балюстрада — огорожа, що складається з балясини, сполученої 

горизонтальним елементом. 
Балясина — невеликі фігурні стовпчики, що підтримують го-

ризонтальний елемент. Використовуються в огорожі сходів, балко-
нів тощо. 

Барельєф — один із видів скульптурного зображення на пло-
щині, всі частини якого виступають над площиною менш ніж на 1/2 
свого об’єму. 

Вітраж — вид монументально-декоративного мистецтва, орна-
ментальна або сюжетна композиція зі скла, чи іншого прозорого 
матеріалу. Застосовується у вигляді панно або світлопрозорого 
огородження будинку. 

Волюта — архітектурний мотив у формі спіралеподібного зави-
тка з «очком» у центрі.  
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Гіпостиль — в архітектурі Стародавнього Сходу (Єгипет, Іран) 
великий зал храму або палацу з численними, тісно поставленими 
колонами. 

Гротеск — вид орнаменту з самостійних елементів, які переда-
ють мотиви зі сфери мистецтва, природи, життя. Рослинний орна-
мент чергується з обрамленими картинами, медальйонами, щитами. 

Гурт — арка з тесаних каменів клинчастої форми.  
Жирандоль — 1) настінний фігурний багаторіжковий свічник; 

2) фонтан у кілька струменів.  
Еркер — виступ у стіні будівлі. Може бути напівкруглий, три-

кутний, шестикутний і т. д. 
Іоник — архітектурні мотиви у формі яйця в іонічному та ко-

ринфському ордерах.  
Каннелюри — жолобки: 1) на стовбурі колони або пілястра (ве-

ртикальні); 2) на базі колони (горизонтальні). 
Капітель — верхня частина опори (колони, пілястри), що міс-

титься між опорою та антаблементом. 
Карниз — завершення стіни споруди у вигляді горизонтального 

профільованого поясу, верхня виступаюча частина стіни, що під-
тримує дах і оберігає стіну при стіканні води з даху. 

Кесон — архітектурно оформлене поглиблення (квадратне або 
багатокутне), що заповнює проміжки між балками горизонтального 
перекриття або ребрами склепіння.  

Консолі — виступ у стіні або закладена одним кінцем у стіну 
балка, що підтримує карниз, балкон, фігуру, вазу і т. п. 

Кронштейн — 1) виступ у стіні, що підтримує карниз, балкон 
або слугує підставкою для яких-небудь прикрас; консоль; 2) гори-
зонтальна опора для підвішування чого-небудь, що кріпиться до 
стіни, балки, колони і т. п. 

Маскарон — елемент архітектурного оформлення фасаду у ви-
гляді людської особи (наприклад, у вигляді голівок ангелів). 

Падуга — архітектурний елемент над карнизом внутрішнього 
приміщення, є переходом від стіни до стелі. 

Пальметта — скульптурний або живописний орнамент у ви-
гляді стилізованого віялоподібного листя з непарним числом симе-
трично розміщених частин.  

Патина — плівка різних відтінків (від зеленого до коричневого), 
що утворюється на поверхні виробів з міді, бронзи й латуні в ре-
зультаті корозії металу під впливом природного середовища або в 
результаті патинування.  
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Перистиль — прямокутний двір, площа, оточені з чотирьох 
сторін критою колонадою. 

Пілон — 1) башнеподібна споруда у формі зрізаної піраміди, 
що має в плані витягнутий прямокутник; 2) стовпи великого пере-
тину, що підтримують склепіння або плоскі перекриття.  

Плафон — розпис на стелі, склепінні, куполі, виконаний по шту-
катурці або на прикріпленому до стелі полотні. 

Портал — архітектурно оформлений отвір, найчастіше вхід в 
будівлю. 

Портик — піддашок, який підтримує колонада; відкрита галерея, 
утворена з колон або стовпів перед входом у будинок.  

Прогін — конструктивний елемент покриття будівлі, що уклада-
ється по основних несучих конструкціях (наприклад, балках). 

Профіль — поперечний перетин архітектурних елементів. 
Ротонда — кругла в плані споруда, завершена у верхній частині 

куполом з розміщеними по периметру колонами.  
Руст — грубообтесаний камінь.  
Тяга — виступ, що ділить стіну по горизонталі, обрамляє панно. 
Фахверк — дерев’яний брусчатий каркас малоповерхових буді-

вель. 
Фриз — 1) середня горизонтальна частина антаблемента між 

архітравом та карнизом; 2) суцільна порожниста смуга декоратив-
них скульптурних, живописних або інших зображень, що оздоблює 
верх стіни або поверхню підлоги. 

Фронтон — передня сторона, зазвичай трикутне завершення 
фасаду будівлі, портика, колонади, з боків обмежене двома схила-
ми даху і карнизом при основі. Поле цієї частини називається внут-
рішнім полем фронтону, або тимпаном. 
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