
                         Додаток 4 

 

Завдання та вимоги  

до конкурсного проектування в номінації:  

Дизайн приміщень (інтер’єр) 
 

Тема конкурсу      Будинок твоєї мрії. Архітектура і дизайн.  

Мета конкурсу 

Розробка креативних проектних рішень, 

гармонійно поєднуючих комфорт, функціональність 

та естетичність при плануванні дизайну приміщень 

Завдання конкурсу 

• Розвиток творчих здібностей учасників; 

• Розробка стилістично продуманих 

композиційних  рішень; 

• Естетичний підбір гамми кольорів  при 

оздобленні кімнати; 

• Раціональне меблеве заповнення кімнати; 

• Збереження функціональності приміщення. 

Умови конкурсу 

Мови оформлення конкурсних проектів (графічна 

частина та пояснювальна записка) – українська, 

англійська, російська. 

     Бажаючі прийняти участь у конкурсі реєструються 

та отримують консультацію. Телефон для довідок 

(067)1315552;  

     При необхідності, робота може бути доповнена 

пояснювальною запискою. 

     У конкурсних матеріалах має використовуватись 

метрична шкала вимірів. 

     Учасники конкурсу можуть представити власні та 

колективні розробки. 

     Можливе використання базового проекту будівлі, 

за посиланням: Z500 com.ua. 

Склад Конкурсного 

проекту 

     Графічні матеріали: 

• Накреслені (намальовані), на аркушах формату 

А3; 

• виконані в електронному вигляді та 

роздруковані на аркушах формату А3. 

     Текстові матеріали (за потребою) - пояснювальна 

записка в електронному та друкованому вигляді. 

     Макети (за потребою). 

     Додаткові матеріали (за бажанням) –візуалізації. 



Вимоги до 

оформлення 

матеріалів у 

цифровому вигляді 

     Автор/авторський колектив подає матеріали 

конкурсного проекту у цифровому вигляді: 

• пояснювальна записка у форматі pdf; 

• графічні матеріали у форматі jpg або pdf з 

роздільною здатністю 150 dpi; 

• кожен аркуш графічної частини подається 

окремим файлом; 

• візуалізації у форматі jpg; 

• Фотографії макету (за наявності) у форматі jpg. 

Вимоги до подачі 

конкурсних 

проектів 

     До закінчення терміну подачі проектів 

автор/авторський колектив має подати електронний 

варіант конкурсного проекту (графічну частину, 

пояснювальну записку, додаткові матеріали (за 

необхідністю), макет (фотографію) Організатору 

конкурсу (з обов’язковою поміткою «на конкурс 

«Будинок твоєї мрії. Архітектура і дизайн»»). 

     Електронний варіант конкурсної роботи 

надсилається на електронну адресу: mpmt@ukr.net 

Вимоги до 

оформлення 

дизайну приміщень 

(інтер’єру)  

     Завдання на виконання проєкту в номінації: 

«Дизайн приміщень (інтер’єр)» учасники отримують у 

своїх кураторів. 

     Завдання на виконання проекту повинні 

враховувати  сучасні потреби суспільства та науково-

технічного прогресу, забезпечити функціональність 

приміщення (приміщень), розкрити творчі здібності 

учасників. 

 

Пояснювальна записка 

      

При необхідності, робота може бути доповнена 

пояснювальною запискою. 

     Пояснювальна записка повинна містити опис 

основної ідеї проектної пропозиції. 

     Пояснювальна записка виконується, компонується і 

виводиться на друк комп'ютерним способом за 

допомогою текстового редактора на одній стороні 

аркуша формату А4 (210x297 мм) шрифтом Times New 

Roman розміром 14 pt звичайного зображення через 

півтора інтервали.  

     Обсяг пояснювальної записки – не більше 2-х 

аркушів формату А4 друкованого тексту 

TimesNewRoman (14кегль). 



     Текст пояснювальної записки необхідно друкувати, 

залишаючи поля таких розмірів: верхній, лівий і 

нижній  - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм. 

Абзаци в тексті починають з відступу, що дорівнює 10-

15 мм.  

     Заголовки структурних частин пояснювальної 

записки друкують великими літерами симетричного 

тексту (посередині рядка).  

          У пояснювальній записці нумерацію сторінок, 

розділів, пунктів, підпунктів, ілюстрацій, таблиць та 

формул виконують арабськими цифрами без знака "№" 

шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного 

зображення.  

     Номери усіх сторінок, крім титульного аркуша, 

нумеруються посередині аркуша без крапки в кінці.  

     У пояснювальній записці повинні бути посилання 

на всі листи графічного матеріалу, наприклад: "...див. 

аркуш 2 графічної частини". 

 

Графічна частина проекту  

 

     Обсяг графічної частини проекту – не більше 4-х 

аркушів формату А3. 

          Листи графічної частини – виконуються олівцем 

або у електронному варіанті з подальшим 

роздрукуванням. Назви таблиць повинні бути 

короткими і змістовними. 

     Творчі роботи слід виконувати у кольорах. 

     Кожний лист графічної частини повинен мати: 

номер, основний напис. Масштаб, умовні позначки та 

експлікація (у разі необхідності).  

     Учасники конкурсу надають творчі роботи 

виконані у довільному масштабі (ескізно) або 

викреслені  у масштабі 1:25; 1:20; 1:10. 

     Учасники, у роботах яких відображені декілька 

кімнат, вказують план будівлі (поверхів) з виділенням 

кімнат, інтер’єр яких відтворено; 

Учасники конкурсу самостійно визначають: 

• стиль, дизайн кімнати(кімнат); 

• меблеве заповнення кімнати, окремі елементи   

    декору; 

• гаму кольорів поверхонь стін, підлоги, стелі; 



• при необхідності, творча робота доповнюється  

ілюстраціями, необхідними для розкриття ідеї 

проєкту.  

Реєстрація для 

участі у конкурсі 

     Для участі у Конкурсі автор/авторський колектив 

повинен заповнити форму для реєстрації.  

     Проекти, подані без попередньої реєстрації не 

зможуть взяти участь у конкурсі та будуть 

представлені з позначкою “поза конкурсом “. 

 


