
ТЕКСТИЛЬ В ІНТЕР’ЄРІ 

 
Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліни 

Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення даної дисципліни, повинен: володіти фаховою 

термінологією; характеризувати, розрізняти види текстильних виробів в інтер'єрі, знати вимоги 

до проектування текстильних виробів в інтер'єрі; володіти знаннями щодо використання 

текстильних матеріалів в інтер'єрі; розрізняти стилі текстильних виробів в інтер'єрі; володіти 

технологією художньої обробки виробів інтер'єру з текстилю; виготовляти вироби інтер'єру з 

текстилю, застосовувати отримані знання на практиці. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Основи текстильного дизайну. Особливості використання 

текстильних матеріалів в інтер'єрі. Стилі в текстильному дизайні. Основи кольорознавства в дизайні 

інтер'єру. Текстиль в інтер'єрі. Текстильне оформлення вікон і дверей. Текстильне оформлення 

меблів. Технологія художньої обробки виробів інтер'єру з текстилю. Декоративне оформлення 

інтер'єрів приміщень різного призначення. 

 

Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год.; практичних занять 36 год, самостійної роботи 

66 год.; разом 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); 

практичні заняття (з використанням ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота 

(індивідуальне завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання 

індивідуального завдання, письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю: залік  

 

Навчальні ресурси: 

1. Білодід Ю. М. Основи дизайну: навч. посіб. / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. Київ : ПАРАПАН, 2004. 

– 240 с.  

2. Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник / В. Я. Даниленко. Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.  

3. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: учеб. для вузов / В. Н. 

Козлов. Москва : Легкая и пищевая промышленность. 1981. – 264 с. 

4. Король В. П. Архітектурне проектування житла: навч. посіб. / В. П. Король. Київ : ФЕНІКС, 2006. – 

208 с. 

5. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): навч. посіб. 

для студ. вищих навч.закладів / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. Київ: Каравела, 2004. – 304 с. 

6. Олійник О. П. Основи дизайну інтер’єру: навч. посіб. / О. П. Олійник, В. Г. Чернявський, Л. Р. Гнатюк. 

Київ : НАУ, 2011. – 228 с. 

7. Прохорова І. А. Технологія і дизайн гобеленового ткацтва: монографія / І. А. Прохорова. Херсон : 

ХНТУ, 2012. – 98 с. 

8. Сєдак О. І. Колористика інтер’єру : навч. посіб. / О. І. Сєдак, О. Ю. Запорожченко. Київ : Освіта 

України, 2011. – 248 с. 

 

Викладач: кандидат технічних наук Селезньова А. В. 

 


