Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни
«Меблі та обладнання в інтер’єрі»
Освітній рівень – бакалавр
Спеціальність – «Дизайн»
Семестр 8
Викладач – доцент Мазніченко Олена Володимирівна
1. Меблі та обладнання в ергономізації середовища.
2. Намалюйте функціонально-планувальне зонування житлової квартири.
3. Які типологічні розміри кухонних меблів ви знаєте.
4. Вплив архітектурних стилів на дизайн меблів.
5. Назвіть функціонально-типологічні розміри меблів для відпочинку.
6. Вплив архітектурних стилів на дизайн меблів.
7. Назвіть функціонально-типологічні розміри стільців та столів для дітей.
8. Назвіть види сантехнічного обладнання.
9. Що таке ескізне проектування.
10.Яку роль відіграє антропометрія у визначені параметрів різних видів меблів
та обладнання.
11.Як ергономічні вимоги визначили форму і структуру меблів?
12.Наведіть приклади ефективного використання простору за допомогою
трансформованих меблів.
13.Які відмінні риси між ескізним проектуванням та клаузурою?
14.Як ергономічні вимоги визначали форму і структуру обладнання?
15.Корпусні меблі. Типологічні розміри.
16.Як ергономічні вимоги впливають на меблі та обладнання кухні.
17.Яким чином у речах промислового виробництва поєднується їх утилітарна й
естетична функція?
18.Каркасні меблі. Типологічні розміри.
19.Назвіть типологічні розміри крісла.
20.У чому полягає суть системного підходу в дизайн-діяльності.
21.Назвіть типологічні розміри кухонного обладнання.
22.Що таке антропологія?
23.Корпусні меблі. Типологічні розміри.
24.Які вимоги висувають до проектування меблів та обладнання.
25.Типологічні розміри меблів для лежання.
26.Що спільного та відмінного в поняттях меблі та обладнання?
27.Типологічні розмири сантехнічного обладнання.
28.У чому полягає суть системного підходу в дизайн-діяльності?
29.Типологія кухонних меблів.
30.Яка роль стандартизації у виробництві меблів?
31.Типологічні розміри письмових столів

32.Яка роль стандартизації у виробництві меблів?
33.Зовнішній вигляд ліжок різних історичних епох
34.Види сантехнічного обладнання.
35.Охарактеризуйте зміст понять: проектний образ, морфологія проекта.
36.Види сантехнічного обладнання.
37.Типологічні розміри сантехнічних кабін.
38.Яка роль стандартизації у виробництві меблів та обладнання?
39.Типологічні розміри унітазів?
40.Які етапи передбачає життєвий цикл проектної діяльності?
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. Намалюйте декілька варіантів розміщення меблів у просторі квартири.
2. Схема підводки сантехнічних приладів.
3. Намалюйте декілька варіантів розміщення меблів в читальному залі.
4. Намалюйте декілька варіантів розміщення меблів в дитячій кімнаті.
5. Ескізний проєкт санвузла.
6. Намалюйте розміщення меблів в кухні їдальні.
7. Намалюйте розміщення меблів в учбовому класі середньої школи.
8. Ескізний проєкт кабінету.
9. Головні конструктивні елементи стола.
10.Головні конструктивні елементи стільця.
11.Ескізний проєкт загальної кімнати.
12.Ескіз спальної кімнати для людей з обмеженими можливостями.
13.Ескізний проєкт спальної кімнати.
14.Ескізний проєкт офісного приміщення.
15.Розміщення меблів в просторі холу квартири.
16.Дизайнерське вирішення конструкції ліжка.
17.Технологічні схеми підключення сантехнічного обладнання.
18.Дизайнерське вирішення конструкції крісла.
19.Ескізний проєкт робочої кімнати для людей з обмеженими можливостями.
20.Ескізний проєкт кабінету для людей з обмеженими можливостями.

