Меблі та обладнання у інтер’єрі
(освітній ступінь «бакалавр»)
Семестри: восьмий
Обсяг:загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС –3), аудиторні години24год. (12год.-лекції), (12год.-практичні заняття).
Викладач: кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну середовища Новосад
Ірина Геннадіївна
Результати навчання:
- опанувати теоретичну та практичну базу дисципліни;
- ознайомитись з прийомами розміщення меблів в інтер’єрі;
- опанувати меблі та підходи до формоутворення простору інтер’єру;
- опанувати види сантехнічного обладнання;
- опанувати типологічні розміри кухонного обладнання;
- меблі як засіб створення гнучкого планувального рішення житлового
простору;
- роль меблів та обладнання в ергономізації середовища;
- меблі та обладнання: підходи до формоутворення, типологія;
- ергономіка робочого місця;
- трансформовані меблі та обладнання;
- меблі та обладнання для маломобільних верств населення.
Спосіб навчання: аудиторне, самостійне.
Зміст:
Класифікація за відповідними ознаками меблів та обладнання. Меблі як
складова частина інтер’єру. Послідовність розгляду закономірностей
функціонально-типологічного утворення житлового простору квартири. Види
меблів, типологічні розміри та функціональне призначення. Раціональний
зв'язок усіх функціональних зон у квартирі. Функціональність і компактність
основних і другорядних меблів та обладнання, можливість їх комбінування.
Трансформація меблів як головний принцип гнучкості функціональнотипологічного простору. Вплив інноваційних технологій на зміст і форму
меблів та обладнання. Органічний взаємозв’язок функції та форми
проектованого предмета. Широке використання засобів ергономічності,
функціональності й естетичності, характерних для всіх видів художньої
творчості. Відповідність штучного простору критеріям астрометрії. Анатомія
людини є одним із найважливіших понять ергономіки. Психологічні аспекти
створення комфортного предметно-просторового середовища. Проектування
меблів та обладнання. Соціальні вимоги до меблів та обладнання. Вплив

цифрових технологій і нових методів виробництва на дизайн меблів та
обладнання. Конструювання меблів. Типологічні норми меблів для людей з
обмеженими можливостями. Специфіка проектування сантехнічних вузлів для
маломобільних верств населення.
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (40%, усне опитування);
- підсумковий контроль (60 %, екзамен).
Мова навчання: українська.

