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«СТИЛІ ІНТЕР’ЄРУ» – ВИДАННЯ,
ЩО НАДИХАЄ ТА ПРИМУШУЄ ЗАМИСЛИТИСЬ
Анотоція. В статті наданий аналіз та характеристика учбового посібника
«Стилі інтер’єру» автора Світлани Зиміної, 2018 року видання. Це перше
українське видання у цьому напрямку з сучасним науковим підходом, поглядом
на проблематику на новому рівні.
Книга є чудовим посібником з архітектури інтер’єру і може бути корисною
не тільки у студентському середовищі, а й для всіх, хто проектує в цій царині,
або просто цікавиться архітектурою, дизайном, світовою культурою, історією та
культурологією.
Видання цікаво тим, що позиціонує не тільки характеристики стилів та
напрямків, а й надає аналіз політичних подій, що супроводжували виникнення
певної стилістики. Також висвітлений причинно-наслідковий зв’язок
формування стилю в інтер’єрі із стилістикою «великої» архітектури, та
предметного дизайну. Відмічено, які стилі інтер’єру виникли як похідні із
загальних стильових тенденцій епохи, які мають регіональне походження, або,
навіть, виникли внаслідок творчості і під впливом талановитого автора –
архітектора чи мебляра.
Книга «Стилі інтер’єру» написана в якості підручника, який може бути
допомогою лектору та студентам, а також може бути використаний і для
самостійного навчання. Наприкінці кожного розділу наведені тестові запитання,
відповідаючи на які можна перевірити та закріпити знання.
Ключові слова. Хронологія, класифікація, стилі інтер’єру, стильові
тенденції.
У 2018 році вийшла друком чудова книга в галузі архітектури та дизайну:
«СТИЛІ ІНТЕР’ЄРУ», автор – Зиміна Світлана Борисівна (рис. 1).
Авторка позиціонує це видання як «спробу узагальнення багатовікового
досвіду знань та практичних навичок по формуванню інтер’єрів, класифікувати
їх за стилістичними ознаками і, разом з тим, спростити та урізноманітнити
студентам методи засвоєння матеріалу». Книга є чудовим посібником з
архітектури інтер’єру і може бути корисною не тільки у студентському
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середовищі, а й для всіх, хто проектує в цій царині, або просто цікавиться
архітектурою, дизайном, світовою культурою, історією та культурологією.
Про стилістику в архітектурі загалом і у дизайні інтер’єрів написано досить
багато як наукових видань, так і в популярних архітектурних журналах, сайтах
та ін. Але книгу «Стилі інтер’єру» професора Зиміної С.Б. можна по праву
вважати не тільки першим українським виданням у цьому напрямку, а й
виданням з сучасним науковим підходом, поглядом на проблематику на новому
рівні.
Видання цікаво тим, що позиціонує не тільки характеристики стилів та
напрямків, а й надає аналіз політичних подій, що супроводжували виникнення
певної стилістики. Також висвітлений причинно-наслідковий зв’язок
формування стилю в інтер’єрі із стилістикою «великої» архітектури, та
предметного дизайну. Відмічено, які стилі інтер’єру виникли як похідні із
загальних стильових тенденцій епохи, які мають регіональне походження, або,
навіть, виникли внаслідок творчості і під впливом талановитого автора –
архітектора чи мебляра.
Книга має вісім Розділів, що систематизовані по історичних періодах,
причому дослідженням охоплений практично весь період існування людства: з
ІІІ тис. до н.е. – до нашого часу. Розглянуті, також особливості стилів інтер’єру
різних країн (найхарактерніші за стилістикою) та специфіка стильових
напрямків одного стилю, якщо він існував у декількох країнах одночасно або з
невеликим проміжком часу. Так хронологічно висвітлено історію виникнення,
основні характеристики та особливості майже 60 найвідоміших та
найуживаніших стилів інтер’єру (рис. 2).
Авторка пропонує класифікацію стилів відповідно до хронології їхнього
виникнення й застосування, а також окремих груп стилів, які об’єднуються за
певними рисами та властивостями. Також запропоновані авторські принципи
розвитку та зміни стилів інтер’єру: поступовості розвитку, маятника і спіралі
(рис 3).
Цей аналіз проілюстрований зрозумілими наочними схемами та моделями,
підтвердженими прикладами і датами (рис. 4).
Книга «Стилі інтер’єру» написана в якості підручника, який може бути
допомогою лектору та студентам, а також може бути використаний і для
самостійного навчання. Наприкінці кожного розділу наведені тестові запитання,
відповідаючи на які можна перевірити та закріпити знання. Також цикл запитань
акцентує увагу на основних ключових моментах розділу, наводять тези, на які
належить звернути основну увагу. Це допоможе сконцентруватись на основному
та перевірити свої знання під час підготовки до екзаменів чи заліків.
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Рис. 1. Обкладинка книги та сторінки з текстом.
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Рис. 2. Зміст книги «Стилі інтер’єру»

– 208 –

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Рис 3. Сторінки із книги Зиміної С.Б. «Стилі
інтер’єру», що ілюструють авторські
принципи розвитку та зміни стилів інтер’єру
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Рис. 4. Сторінки з книги «Стилі інтер’єру» з класифікацією періоду модернізму
і стилю кітч.

Книга є універсальним посібником із стилістики для архітекторів та
дизайнерів, які займаються практичним проектуванням сучасних інтер’єрів.
Тому, що окрім історії формування, ілюстрацій, які показують специфічні
інтер’єрні вирішення певних періодів, у кінці кожного опису стилю розміщені
також і приклади сучасних інтер’єрів у певній стилістиці. Мають велику цінність
конкретні рекомендації що до підходів до проектування інтер’єрів у цьому стилі.
А грамотний спеціаліст вже зробить висновок, чи копіювати історичний або
національний стиль повністю, начебто переміщуючись у епоху, або ж грамотно
цитувати, перефразовувати, «гратися» у певну стилістику, створюючи сучасний
інтер’єр так, щоб відчувався «дух епохи».
У кожному конкретному випадку проектної роботи автор буде приймати
своє авторське рішення, спираючись та корегуючи обрані варіанти, виходячи із
історичних особливостей, специфіки даного інтер’єру та теоретичних
рекомендацій та обґрунтувань, що можна знайти у даному виданні.
Особливо цінним здобутком автора є спроба ідентифікувати,
систематизувати та описати сучасні стилі інтер’єру, такі як: постмодернізм, хайтек, лофт, інтер’єри сучасних технологій, біостилі та ін. Зазвичай вважається, що
сучасники не можуть дати оцінку, назву та класифікувати стилі та напрямки, в
яких вони живуть. Повинно минути близько 100 років, змінитись 3-4 покоління
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– і, тільки тоді, людина може осягнути, оцінити та назвати стилем якесь творче
явище. Але ці назви вже склались, вони, що називається «на слуху», більшість
архітекторів, дизайнерів та й замовників легко оперують такими назвами як
«мінімалізм», «лофт», «класика», «техно» та похідними від будь-яких країн –
«японський» стиль, «скандинавський» і тому подібне.
Тому грамотна оцінка, опис, проілюстрований прикладами професійно
зроблених інтер’єрів у певній стилістиці сьогодення, наголос на самих
характерних деталях того чи іншого стилю є дуже корисним для архітекторів і
дизайнерів, що проектують та для студентів, що тільки осягають основи
практики та теорії.
Багато тематичних кольорових ілюстрацій допомагають розумінню теми
та показують основні прийоми, що характерні для певних стилів. Майже для
кожного стилю наведені найхарактерніші приклади архітектурних споруд у
відповідній стилістиці, наданий опис їх особливостей що до стилю. Показано, як
співвідноситься стилістика екстер’єру та інтер’єру. Далі надається повний опис
стилю, його характерні особливості, історія виникнення, розвиток та
співіснування з іншими стилями та напрямками, якщо вони існували на одному
історичному проміжку.
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Annotation. The article provides an analysis and description of the «Interior Styles»
textbook by Svіtlana Zumina, 2018 edition. This is the first Ukrainian publication in
this field with a modern scientific approach, taking a new level of perspective.
The book is a great guide to interior architecture and can be useful not only in the
student environment, but also for anyone who designs in the field, or just interested in
architecture, design, world culture, history and cultural studies.
The publication is interesting in that it positions not only the characteristics of
styles and trends, but also provides an analysis of the political events that
accompanied the emergence of certain stylistics. It also highlights the cause-andeffect relationship of style design in the interior with the style of "grand" architecture
and the subject design. It is noted which interior styles emerged as being derived
from the general style trends of the era, which are of regional origin, or, even, arose
from creativity and under the influence of a talented author – an architect or furniture
designer.
The book «Interior Styles» is a textbook that can be used by lecturers and
students, and can also be used for self-study. At the end of each section, there are test
questions that can be tested and retained.
Keywords. Chronology, classification, interior styles, style trends.
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