
Архітектурне 
відділення

Ласкаво просимо!!!



Опорядження 
будівель і споруд та 
будівельний дизайн

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ



У чому полягає
робота дизайнера?



Робота над створенням дизайн-проекту
починається із зустрічі з замовником, спілкування,
визначення його смаку й очікувань від майбутніх
екстер'єрів, інтер'єрів, ландшафту території тощо. Далі
проводяться відповідні обміри, складається
планувальне рішення. В залежності від побажань
клієнта і стилю роботи дизайнера промальовуються
ескізи від руки або з допомогою комп'ютерних
програм, що дозволяє створювати фотореалістичне
зображення проекту. Останнім етапом роботи
дизайнера є виконання проекту.

У чому полягає
робота дизайнера?
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Що повинен 
знати і вміти 
дизайнер?



Технік-дизайнер повинен знати технологію
різноманітних будівельних операцій, властивості й
характеристики будівельних матеріалів, розумітись у
архітектурному проектуванні, бути в курсі сучасних
тенденцій дизайнерського мистецтва; розуміти теорію
кольорознавства, світлотехніки, знати принципи
планування житлового простору.

Дизайнеру необхідно вміти розробляти проект
дизайну приміщення, оформлювати інтер'єр, підбирати
оздоблювальні матеріали, підбирати меблі і, звичайно,
прекрасно розумітися в стилях оформлення інтер’єру.

Що повинен знати і вміти
дизайнер?
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Важливість і 
перспективність
професії дизайнера



Будівельний дизайнер сьогодні - дуже популярна й
добре оплачувана професія. Дизайн екстер’єру, інтер’єру та
ландшафту здатний впливати на продуктивність праці,
здоров'я людей та їх безпеку.

Час стандартизації пройшов, і кожній людині хочеться
жити в будинку, який відрізняється від інших, як зовнішньо,
так і внутрішньо. Тому професіонал, здатний
індивідуалізувати простір для життя, роботи чи відпочинку,
завжди буде користуватися заслуженим попитом.
Безумовно, робота дизайнера - дуже цікава, творча і
захоплююча, приносить задоволення, викликає захоплення і
повагу в суспільстві.

Важливість і перспективність 
професії дизайнера

8



Дизайнер в галузі будівництва та архітектури -
професія відносно молода. Раніше кожна людина сама
облаштовувала свою житлову площу за власним
уподобанням. Однак із плином часу потреба в
професійній допомозі людей, які мають витончений
смак, відчуття стилю, кольору, стала необхідною.
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Дизайнер - професія творча!
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 архітектурно - проектні роботи, включаючи ландшафтне проектування 

садів, парків, спортивних споруд тощо;

 роботи з виконання екстер'єрів та інтер'єрів будівель;

 розробки технологій опорядження та організація будівельного дизайну;

 роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;

 послуги з графічного дизайну, декору інтер'єрів;

Яку роботу виконує дизайнер?
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 обробка та оформлення проектної документації;

 охорона, реконструкція та реставрація історичних місць, будівель і 

пам'яток культури;

 консультування щодо вибору типу та способу застосування 

комп'ютерних технічних засобів та програмного забезпечення при 

розробці дизайну;

 інтер'єрів та екстер'єрів будівель.

Яку роботу виконує дизайнер?



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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Де можна працювати?

 Проектно-конструкторські організації

 Архітектурно-проектні фірми

 Історико-архітектурні заповідники

 Будівельні організації

 Житлово-комунальні господарства


