Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни
«Проєктування меблів»
Освітній рівень – бакалавр
Спеціальність – «Дизайн»
Семестр 8
Екзаменатор - доцент Заварзін Олег Олександрович
Які три групи універсальних збірно-розбірних меблів?
Які п’ять основних композиційно-конструктивних груп корпусних меблів?
Які характеристики вбудованих меблів?
Які характеристики навісних меблів?
Які є стандартні типорозміри корпусних меблів?
Які матеріали застосовуються у виготовленні меблів?
Які види деревини мають місце у виробництві меблів?
Які композитні матеріали на основі деревини застосовуються у масовому
виробництві меблів?
9. Які декоративно-пластичні засоби та техніки використовуються в дизайні
корпусних меблів?
10.Яка гама кольорів характерна для давньоєгипетських меблів?
11.Якими були меблі Стародавньої Греції?
12.Чи мало місце давньогрецької орнаментики у мистецтві меблів?
13.Коли і ким була впроваджена технологія виготовлення гнутих меблів?
14.Якими є основні ознаки меблів романської архітектури?
15.Якими були меблі в добу готичної архітектури?
16.В чому специфіка дизайну меблів доби Відродження?
17.Якими є мотиви декоративної образності меблів стилю бароко?
18.Які риси є характерними для меблів стилю рококо?
19.Якими формами характеризуються меблі доби класицизму?
20.Які особливості меблів стилю ампір як найвищої стадії розвитку класицизму?
21.Які англійські меблі були названі на честь королівських осіб?
22.Які французькі меблі були названі на честь королівських осіб?
23.Які різновиди меблів колоніального стилю відомі?
24.Як виглядали меблі в добу еклектики і інженерного стилю?
25.Яких проявів набули меблі за впливу течії «Мистецтва та Ремесла»?
26.Яка специфіка меблів виготовлених Михайлом Тонетом?
27.До якого стилю належить дизайн меблів Ектора Гімара?
28.Чи мав прояви в дизайні меблів 19 століття стиль «Історизм»?
29.Які характерні риси меблів доби модерну?
30.Які майстри дизайну меблів доби модерну різних країн відомі?
31.Що переважає у меблях модерну: декоративність чи тектонічність?
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32.Хто був автором меблів в стилі «прерій»?
33.Чи мало місце дизайну меблів в добу українського архітектурного модерну?
34.Що необхідно враховувати у виготовленні меблів з позицій ергономіки ?
35.До якого стилю належить дизайн меблів Ееро Саарінена?
36.Для якого типу інтер’єру підходять меблі компанії Vitra?
37.До якої стилістики відносяться меблі, які були створені у Баухаусі?
38.Які прояви мали меблі за напрямку «Де Стиль»?
39.Як виглядало крісло Герріта Рітвелда?
40.Яку технологію виготовлення меблів впроваджував Алвар Аалто ?
41.Які риси мали меблі американської родини Еймзів?
42.Які характерні прояви меблів доби функціоналізму?
43.Хто з архітекторів, представників функціоналізму, найбільший внесок
здійснив в дизайн меблів?
44.Хто з архітекторів доби нео-функціоналізму здійснив найбільший внесок у
дизайн меблів?
45.Завдяки чому меблі групи «Мемфіс» набули такої популярності?
46.Які прояви в дизайні меблів доби пост-модернізму?
47.До якого сучасного напрямку чи стилю можна віднести меблі Френка Гері?
48.Який вигляд мали меблі в добу мінімалізму?
49.Яка характерна колірна гама для меблів мінімалізму?
50.Які види плетених меблів відомі?
51.Чи існують зразки меблів в стилі «оп-арт»?
52.Чи мав місце дизайн меблів в стилі «хай-тек»?
53.Хто з архітекторів створював меблі в стилі «хай-тек»?
54.Чи має місце дизайн меблів в стилі «біо-тек»?
55.Кому належить дизайн стільця «Коника» та стільця «Тюльпана»?
56.Кому належить дизайн стільця «Мурахи»?
57.Які прояви «параметричного» дизайну меблів?
58.Як широко і для яких видів меблів застосовуються полімерні матеріали?
59.Як широко і для яких видів меблів застосовуються металічні матеріали?
60.Чи можлива сучасна технологія виготовлення меблів на тривимірному
принтері?
61.В чому зміст популярності дизайну меблів напрямку «Шеббі-шик»?
62.Що таке декупаж, кракле і патина?
63.Що таке інкрустація меблів?

