Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни
«Мистецтво інтер’єру»
Освітній рівень – бакалавр
Спеціальність – «Дизайн»
Семестр 8
Екзаменатор - доцент Заварзін Олег Олександрович
Які три принципи розвитку стилів в мистецтві інтер’єру?
Що таке стилізаторство?
Чи можуть два різних стилі набувати розвитку одночасно?
Яка тенденція, властива процесові зміни стилів в інтер’єрі?
Які стилі в мистецтві інтер’єру мають регіональну специфіку?
Чим відрізняються один від одного стилі з префіксом псевдо- і нео-?
Які є відомі пари послідовних стилів?
Який із відомих стилів повертається у вжиток найбільшу кількість разів?
Якими декоративно-пластичними засобами та прийомами виражали ідею
могутності і величі образу фараона у Стародавньому Єгипті?
10.Яка гама кольорів характерна для єгипетського стилю?
11.Якими є характерні елементи геометричних орнаментів Стародавньої Греції?
12.Чи мала грецька орнаментика символічне значення?
13.Якої цивілізації величним винаходом є арка?
14.Якими є основні ознаки романської архітектури?
15.Якими є найтиповіші архітектурно-художні форми готичного стилю?
16.Якими є головні мотиви декоративної образності стилю бароко?
17.Які риси є характерними для стилю рококо?
18.Якими формами характеризується класицизм?
19.Які особливості стилю ампір як найвищої стадії розвитку класицизму?
20.Де і коли з’явився стиль бідермаєр?
21.Які стилі Великої Британії були названі на честь королівських осіб?
22.Які різновиди колоніального стилю відомі?
23.В якому столітті набув розвитку георгіанський стиль?
24.Чи притаманна стилям Англії еклектика?
25.Які псевдо- і нео- стилі 19 століття відомі?
26.В якому стилі була збудована Десятинна церква у Києві в середині 19
століття?
27.Що означає в перекладі з грецької «Еклектика», «Еклектизм»?
28.Що означає поняття «Історизм»?
29.Яка споруда у нео-візантійському стилі в Києві існує і понині?
30.Які назви мав модерн у різних країнах?
31.Як називається характерна лінія модерну?
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32.Що переважає у стилі модерн: декоративність чи тектонічність?
33.Національним чи регіональним проявом якого стилю є «Ліберті»?
34.В чому особливість такого стилю, як український архітектурний модерн?
35.Яка будівля є найвідомішим зразком українського архітектурного модерну?
36.Які напрямки модернізму є відомими?
37.Хто найвідоміші архітектори-конструктивісти, зокрема в Україні?
38.Ким і коли був заснований навчальний заклад Баухаус?
39.Хто був засновником напрямку «Де Стиль»?
40.Які матеріали використовували конструктивісти для своїх інтер’єрів?
41.Хто сформулював основні принципи модерну?
42.Які кольори модерну були домінантними?
43.Який період народження і панування стилю модерн?
44.Коли і де зародився конструктивізм?
45.Хто є автором творчого кредо дизайну: «Менше – означає більше»?
46.Де з’явився стиль ар-деко?
47.Що є характерним для ар-деко?
48.Яка характерна риса так званого «сталінського» ампіру?
49.Будинок якого архітектора прозвали «цвяхом у труну конструктивізму»?
50.Які характерні ознаки мінімалізму?
51.Яка характерна колірна гама для мінімалізму?
52.Які найбільш відомі споруди і інтер’єри радянського мінімалізму в Києві?
53.В яких країнах бруталізм знайшов активне застосування?
54.Для інтер’єрів яких типів будівель бруталізм був найдоречнішим?
55.Які характерні риси постмодернізму?
56.Які особливості класичного ордеру у форматі стилю постмодернізм?
57.Де й коли з’явився мистецький напрямок «поп-арт»?
58.Якими засобами можна створити інтер’єр у стилі «поп-арт»?
59.Що означає назва «оп-арт»?
60.Які дизайнери «оп-арту» відомі?
61.Як перекладається назва стилю «хай-тек» з англійської?
62.Яка будівля вважається першою збудованою в стилі «хай-тек»?
63.Що лежить в основі течії чи стилю «біо-тек»?

