КОЛОРИСТИКА У ДИЗАЙНІ ІНТЕР`ЄРУ
Семестр: 2.
Обсяг: загальний обсяг годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3),
аудиторних годин – 33 (лекційних – 22, практичних – 11).
Викладач: Прищенко Світлана Валеріївна,
Доктор наук габіліт. у галузі дизайну,
кандидат технічних наук (з естетики), професор НАКККіМ,
член Спілки дизайнерів України.
Результати навчання:
 знати особливості психофізіологічного впливу кольору на людину в
інтер’єрі та природу колірних асоціацій;
 розуміти специфіку кольору у зонуванні інтер’єру та формуванні його
естетичності;
 вивчити семантику кольору і принципи побудови гармонійних колірних
сполучень в інтер’єрі;
 знати колористику світового мистецтва, особливості української палітри і
сучасні тенденції використання кольору в дизайні середовища;
 вміти ефективно використовувати набуті знання в процесі проектування
інтер’єрів різноманітного призначення;
 опанувати професійну термінологію кольору.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.
Зміст:
Метою курсу колористики інтер’єру є розвиток проектної культури,
формування системного колірного мислення для успішної професійної дизайндіяльності. Теоретичний блок передбачає розвиток аналітичного сприйняття світла
та кольору у предметно-просторовому середовищі, зосередження уваги на
характерних елементах і виявлення їхніх естетичних особливостей, формування
чітких уявлень про теплохолодність кольорів, контрастні або нюансові сполучення,
усвідомлення залежності колірного вирішення від призначення інтер’єру та віку
людини, взаємозв’язків елементів світло–колір–матеріал, урахування кольору
внутрішнього середовища для розміщення візуальної реклами (інформаційних
стендів, виставкових конструкцій, оформлення вітрин). Прикладні аспекти
колористики спрямовано на вивчення психофізіологічного, асоціативного та
семантичного сприйняття кольору в об’єктах дизайну. Розглядаються методи
розкриття художнього образу інтер’єру згідно з принципами колірної гармонії.
Практичний блок полягає в оволодінні проектними навичками роботи з кольором
в інтер’єрах житлового, виробничого, розважального, офісного, виставкового
призначення, закладів культури, освіти, харчування тощо, дотримуючись
закономірностей теорії кольору і теорії композиції.
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Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
 поточний контроль (60%, аналітична робота, практичні завдання, тестове
опитування);
 підсумковий контроль (40%, екзамен).
Мова навчання: українська.

