
ДЕКОР В ІНТЕР’ЄРІ 
 

 

Тип дисципліни  Вибіркова 

Рівень вищої освіти  Перший 

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен вміти оцінювати технологічні 

процеси в контексті проектного завдання;  розробляти технологію декоративного оздоблення 

інтер’єру з врахуванням обраних матеріалів; визначати якість роботи;  нормувати витрати для 

проектних рішень; орієнтуватися в різновидах сучасних технологіях та техніках декоративно-

прикладного мистецтва; вміти розробляти декоративні елементи дизайн-проекту відповідно до 

стильового рішення та етнічних особливостей; реалізувати в дизайнерських роботах стильові та 

кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну; створювати колористичне вирішення дизайн-

об’єктів засобами комп’ютерної графіки; визначати функціональну та естетичну специфіку 

формотворчих засобів декоративних об’єктів дизайну. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Рельєф, основні поняття. Ортогональні та перспективні рельєфи. 

Види мозаїки. Декоративна керамічна плитка. Вітражний розпис. 

 

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 51 год., самостійна робота – 69 год., разом – 

120 год.  

 
Методи навчання: словесні (лекції: бесіди, пояснення теоретичних засад), практичні (лабораторні роботи з 

виконанням художньо-проектної розробки творів декоративного мистецтва), наочні (зразки виконання 

завдань, фото- та відеоматеріали). 

 

Форми та критерії оцінювання: усне опитування; письмове опитування (тестування і контрольні роботи); 

захист результатів лабораторних робіт, презентація робіт перед комісією (перегляд). 

 

Вид семестрового контролю: залік  

 

Навчальні ресурси: 

1. Захарченко П.В., Долгий Е.М. Сучасні композиційні будівельно- оздоблювальні матеріали . - К:  

КНУБА, 2005. – 512 с. 

2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.. «Современные отделочные и облицовочные материалы. 

Практический справочник для строительства и ремонта домов и квартир». - М.: РИПОЛ класик, 

2010. – 396 с. 

3. Медведевских,  В.С.  Технологии  декоративных  изделий : учебное пособие / В.С. Медведевских. 

– Курган : Курганский государственный университет, 2013. – 130 с. 

4.   Энциклопедия изящных, декоративных и прикладных искусств. Иллюстрированный 

справочник. Как создавались шедевры.  О.М. Черняк (пер. с англ.) . -  ACT: Астрель, 2009. - 209 с. 

5. Лантери Э. Лепка / Перевод с английского А. Е. Кроль. — М: Издательство «В. Шевчук», 2006. 

— 336 с.  

 

Викладач:  кандидат технічних наук, доцент Чоловський Р.Г. 
 


