
Академія мистецтв у Варшаві
Факультет дизайну інтер'єру



Колектив працівників перед будівлею факультету 



 Факультет Дизайну Інтер’єрів в Академії Мистецтв у Варшаві є 
спадкоємцем традиції, котра сягає 1905р., коли у Варшавський Школі 
Мистецтв було створено Кафедру Прикладного Мистецтва. 

 На даний момент ми проводимо денну та заочну форму навчання на 
двох ступенях, згідно з європейськими стандартами: навчання на ступінь 
бакалавра та навчання на ступінь магістра. Очна (денна) форма навчання 
є безкоштовною, заочна - створюється в основному для людей, котрі 
працюють, та є платною.

На фото:
Декан проф. Академії Мистецтв Bazyli Krasulak (посередині), збоку Пані Продекан проф. 
Академії Мистецтв Barbara Kowalewska, Уповноважений дс. заочної форми навчання проф. 
Академії Мистецтв 



ОСНОВИ

Головним предметом зацікавленості факультету є 
дизайн середовища в широкому розумінні цього слова.
Студенти ознайомлюються із багатогранністю завдань, 
з яких складається робота дизайнера.
Перші завдання стосуються взаємозв'язку твердих тіл, 
площин і світла.
Студенти також вивчають основи буквеного 
позначення та графіки.
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Ми намагаємось докладати зусиль, щоб студенти 
дізнавались про властивості матеріалів, різни типи 
поєднань, можливості їх застосувань та перетворень. 
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Проекти створюються різними методами: від 
традиційних технік до комп’ютерних та 
мультимедійних інструментів. Студенти вивчають 
основи технічної частини роботи архітекторів - 
елементи будівництва та технічного креслення.





Дуже важливим елементом навчання на факультеті є 
фотографія. Це робить студентів чутливими до 
спостереження світу і є основою надійної документації 
своїх дизайнерських та художніх рішень. 





Ми робимо великий акцент на здатності робити 
креслення від руки з урахуванням принципів 
перспективи.





Із третього курсу студенти обирають власний шлях 
пошуку дизайну: дизайн інтер’єру, дизайн виставок, 
дизайн меблів або дизайн у громадських приміщеннях. 
Основним методом навчання є освітній діалог, 
сповнений поваги до авторських ідей студента. Ми 
прагнемо зробити дизайнерські завдання 
індивідуальними та забезпечити творчий розвиток 
кожного студента. У той же час ми звертаємо увагу на 
важливість роботи в команді.



ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ

Проектуючи інтер’єри, ми намагаємось досягти 
оптимальних результатів, знаходячи баланс між 
основами дизайну, мовою мистецтва, 
функціональними та технічними рішеннями.

Приклади завдань, що виконуються за цією 
спеціалізацією: рецепції, адаптація середньовічного 
монастиря, молодіжні клуби, адаптація колишньої 
синагоги, туристичні хостели, житлові інтер'єри, 
інтер'єри нашої Академії, офіс залізничної компанії, 
житлові інтер'єри, залізничний вокзал , бібліотеки, 
кінотеатри, інтер'єри готелів та курортів. 
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Кожен проект супроводжується технічними 
кресленнями (включаючи проекції, розрізи, деталі) та 
макет.





Дизайн меблів 

Дизайн меблів - це друга спеціалізація, яку можуть 
обрати студенти. Завдяки професійно обладнаній 
столярній майстерні, зразковому технічному цеху, а 
також кваліфікованому технічному персоналу, 
найчастіше прототипи створюються безпосередньо на 
факультеті за активної участі авторів.



















Дизайн експозицій

Третя спеціалізація - дизайн експозицій, як на 
відкритому просторі, так і в музеях та на ярмарках. 
Першим етапом студентського проекту є підготовка 
змістовного сценарію: збір інформації за заданою темою, 
збір репродукцій представлених фотографій, пошук 
експонатів. Це основа для оригінального пошуку 
найкращого рішення для виставки чи стенду. Студенти 
розробляють власні експозиції , інсталяції та графічні 
елементи.



































ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 
Студенти також розробляють проекти 
у галузі візуальної комунікації, такі 
як: ідентифікація товару чи компанії, 
плакати, мультимедійні ролики 
соціальних кампаній, а також 
піктограми - графічну інформацію в 
інтер'єрах, які вони проектують.

 













ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРИ

Важливим предметом є також дизайн архітектури. 
Теми завдань: багатоквартирні будинки, експозиційні 
зали, галереї, музеї, односімейні будинки, кафе, 
інформаційні пункти, павільйони, навчальні та 
конференційні будівлі. Проекти будівель, які роблять 
наші студенти, завжди пов’язані з предметом дизайну 
інтер’єру. Окрім візуалізації, студенти також роблять 
технічні креслення та моделі.







































ДЕТАЛІ МІСТА 

Ще однією спеціалізацією є проектування 
громадського простору - наприклад: міські деталі, 
дизайнерські рішення для площ та бульварів.







КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-
ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

Дуже важливим елементом навчання на нашому 
факультеті є формування обізнаності про важливі 
взаємозв'язки між архітектурою та іншими 
мистецькими дисциплінами. Наші студенти можуть 
вибирати з низки художніх студій: Студії Живопису та 
Рисунку, Студії Скульптури та Рисунку, Студії 
Інтермедіа та Студії Текстилю в Архітектурі. Під час 
цих занять студенти поглиблюють свої
чутливість до кольору, простору, форми та текстури.







































Захист магістерського диплому

Дипломант представляє дипломну роботу.



Рецензентка представляє рецензію на дипломну роботу.



Потім починається екзамен, після чого - обговорення, 
в результаті якого комісія виставляє остаточну оцінку 
за диплом



КІНЕЦЬ СЕМЕСТРА

Підсумком нашої роботи є виставка в кінці кожного 
семестру, де представлені схеми проектів із моделями.





Виставку оглядає комісія факультету. Завдяки цьому 
ми маємо загальну картину рівня студентів і можемо 
задовольнити їхні потреби та інтереси.





Ми навчаємо близько 200 студентів та 
працевлаштовуємо близько 50 професорів, викладачів 
та асистентів. Ми дбаємо про те, щоб при історичних 
досягненнях
показати сучасні тенденції дизайну, технічні та 
матеріальні можливості. Програма Факультету Дизайну 
Інтер’єрів фокусується на передачі міждисциплінарних 
знань, а також на навчанні та розвитку навичок, 
необхідні для професії дизайнера інтер’єру.



Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Adres: Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Академія Мистецтв у Варшаві
Контакт: +48 22 628 92 54 PL/ENG 
+48 732 757 270 (Telegram) Володимир Мелимука UA/RUS/
PL




