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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛАНДШАФТІВ КІМНАТНИХ РОСЛИН У 

ЦИФРОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ РІЗНИХ СТИЛІВ ДИЗАЙНУ 

ІНТЕР’ЄРУ 
 

Сьогодення характеризується високим рівнем актуалізації питання забудови екологічно-цивілізованого міста, що у 

свою чергу породжує тенденцію  поступового входу в моду кімнатного ландшафту рослин, як елементу дизайну 

інтер’єру в сучасному житті. У цій статті автор виклав концепцію особливостей ландшафту кімнатних рослин, 

функції кімнатних декоративних рослин і ландшафтного дизайну під час цифрового проектування різних стилів 

дизайну інтер’єру. Особливу увагу приділено дизайну і застосуванню рослинних ландшафтів у різних стилях дизайну 

інтер’єру, з метою визначення базового уявлення про ландшафти кімнатних рослин. Автор наголошує на 

додатковому позитивному впливі кімнатних рослин в екологічному напрямі, а саме очищення навколишнього 

повітря, в той же час, як рослини безшумно створюють для людини здоровий і природний світ у приміщенні. 
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Постановка проблеми. В еру розвинутих 

цифрових медіа люди все більше прагнуть до 

екологічного середовища і вимагають, щоб стиль 

внутрішнього житлового середовища ставав 

більш природним (наприклад дизайн простору 

дзен, дизайн індустріального стилю, зростання 

домівок тощо). Це знаходить своє відображення 

на всіх етапах макетування дизайну, в тому числі 

і у цифровому проектуванні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз наукової літератури показує, що 

дослідники приділяють все більше уваги 

таким відносинам, як: людина та навколишнє 

середовище, людина та здоров’я [1], 

навколишнє середовище та здоров’я [4-5], що 

призводить у свою чергу до інтеграції природи 

в інтер’єрну сферу [2-3].  

Мета. Ця стаття ілюструє концепцію, 

функції ландшафту кімнатних рослин і 

застосування ландшафту кімнатних рослин у 

різних стилях дизайну інтер’єру, ілюструючи 

характеристики дизайну, дизайнерські 

особливості та пласт рослин в інтер’єрі, 

відкриваючи новий світ для дизайну інтер’єру. 

Основні результати дослідження. У 

сучасному суспільстві, де економічний розви-

ток та передача інформації відбуваються швид-

ко, багатоповерхові будинки та високотехно-

логічна продукція, а також середовища вну-

трішнього оздоблення, на які приділяється все 

більше уваги, підвищують вимоги до матері-

ального та духовного життя людей. Однак, 

водночас вони заблокували зв’язок між люди-

ною та природним середовищем та послабили 

силу природного середовища, так виникають 

проблеми: спричинення змін в якості повітря 

та якості питної води; спричинення різкого 

зниження фізичних функцій людей. 

Поява різних захворювань, таких як ослаб-

лення здоров’я, синдром кондиціонування по-

вітря та лейкемія, змусила людей усвідомити 

важливість розпорядку часу роботи та відпо-

чинку, а також потребу у досягненні гармонії між 

людиною та природою. Наразі, ми можемо 

стверджувати, що люди починають усвідомлю-

вати важливість природного середовища, усві-

домлювати важливість створення зеленого сере-

довища проживання, усвідомлювати, що дизайн 

приміщень може бути більш ергономічним, якщо 

його імплантувати в нього природні рослини. У 

цьому випадку особливу увагу доцільно приді-

лити саме кімнатному рослинному ландшафту в 

стилі дизайну інтер’єру. 

Концепція ландшафту кімнатних рослин. 

Ландшафт кімнатних рослин полягає в тому, що 

люди вводять природні рослини в житлові, 

офісні, комерційні, обідні, розважальні та інші 

архітектурні приміщення, створюючи середови-

ще з основними функціями відпочинку, дозвіл-

ля, навчання, спілкування та огляду визначення 

пам’яток, а також задоволення фізіологічних і 

психологічних потреб людей. Люди відчують 

себе в атмосфері комфорту, гарній, неквапливій і 

спокійній обстановці (симулюючи природні 
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умови). Рослини, як живий декоративний мате-

ріал, найрізноманітніші і не можуть бути заміне-

ні жодним іншим декоративним матеріалом (в 

особливості кімнатні рослини). В останні роки 

озеленення кімнатних рослин набуває все біль-

шої популярності в дизайні інтер’єрів, особливо 

в дизайні комерційних приміщень, обідніх, офіс-

них та житлових приміщень. Гнучкість викорис-

тання рослинних ландшафтів в дизайні інтер’єру 

невіддільна від функцій і дизайнерських ефектів 

кімнатних рослин. 

Функції кімнатних рослин. Зростання ланд-

шафтів кімнатних рослин призвело до постійно-

го вдосконалення методів вирощування кімнат-

них рослин, завдяки чому все більше видів рос-

лин і рослинних ландшафтів мають змогу пере-

бування у внутрішніх приміщеннях, і в той же 

час все більше видів рослин і функцій озеленен-

ня рослин були штучно впроваджені людьми. 

Проведемо аналіз функцій кімнатних рослин в 

житті людини. 

Практичні функції кімнатних рослин: 

1) Очищення повітря, зниження 

температури та зволоження повітря:  

Bill Wolverton, експерт NASA у США, у 

своїх виступах [1] наголосив: «Ми виявили, що 

рослини не тільки ефективно видаляють ток-

сичні речовини, але й мають сильний ефект 

транспірації, тобто вивільнення більше водя-

ної пари, що потрапляє в навколишнє середо-

вище». Він вважає, що це результат «насосно-

го» ефекту рослин. Коли рослина «перекачує» 

водяну пару, вона також затягує повітря до 

свого кореня. За допомогою цього процесу 

«дихання» (вдихання вуглекислого газу, види-

хання кисню) рослини поглинають забрудню-

вачі повітря і транспортують їх до коренів, які 

потім розкладаються мікроорганізмами і по-

вітря очищається [4]. Водночас рослини мо-

жуть регулювати температуру та вологість у 

приміщенні, що у свою чергу виявляється 

корисним для здоров’я людини. 

2) Дезінфекція:  

Кімнатні рослини можуть поглинати певну 

кількість шкідливих газів, таких як діоксид 

сірки, діоксид азоту, фторид водню, аміак, 

хлор, бензол, альдегіди, озон тощо, що відіграє 

певну роль у дезінфекції приміщень. 

3) Підтримка фізичного та психічного 

здоров’я людини:  

Кімнатні рослини можуть збільшувати кіль-

кість негативних іонів у повітрі, а негативні іони 

є вільними частинками в повітрі. Якщо енергії 

достатньо для дії на молекулу (наприклад на мо-

лекулу води), молекула вивільнить електрон, і 

електрон з’єднується з сусідньою молекулою, 

щоб утворити аніон. Листя рослин виробляють 

негативні іони, коли виділяють водяну пару, а 

велика кількість негативних іонів необхідна для 

здоров’я [5]. 

Дизайнерські функції кімнатних рослин: 

1) Функція направлення простору:  

Кімнатні рослини можуть створювати силь-

ні контрасти в приміщенні, які, зазвичай, дуже 

помітні. Тому в дизайні внутрішнього простору 

озеленення рослин або горщики можна вико-

ристовувати як символ повороту і направлення 

простору, що одночасно є візуально привабли-

вим і декоративним. 

2) Функція розмежування простору:  

Кімнатні рослини відрізняються від буді-

вельних перегородок і меблевих перегородок в 

дизайні інтер’єру розмежування просторів 

своєю гнучкістю. Розмежований простір має 

певний ступінь незалежності, але є відкритим і 

гнучким. 

3) Функція створення кінцевих видів:  

На початку або в наприкінці внутрішнього 

простору, щоб уникнути порожнечі, рослини 

можна використовувати для простого озеле-

нення або  для посадки в горщики, що прак-

тично розділяє простір і дає можливість додат-

кового тяжіння зору. 

4) Функція прикрашення простору: 

Щоб уникнути складності дизайну, на по-

рожню стіну можна повісити квітку, рослину в 

горщику або мертву гілку, щоб активізувати 

весь простір. 

5) Функція переходу простору:  

У крижаному та кутастому внутрішньому 

просторі реклама м’якості та кольору рослин 

може не тільки змінити граничний ефект фасаду, 

але й збагатити рівень та розширення простору. 

6) Функція обробки кутів простору:  

В дизайні інтер’єру часто зустрічаються 

кути, стовпи та інші складні для обробки кути. 

У цих місцях можна розмістити або спро-

ектувати невеликі рослини, щоб скрасити про-

стір і уникнути недоліків. 

Функції просторового благоустрою 

кімнатних рослин 

1) Природна краса зелених рослин:  

Використовуючи природну красу зелених 

рослин, включаючи колір, форму, об’єм і запах 
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рослин, можна створювати різні контрасти в 

текстурах, коли рослини поєднуються з різними 

стилями дизайну інтер’єру, простір може при-

крашатися. В сучасному мінімалістичному сти-

лі, на простій геометричній стіні підвішування 

виноградних рослин може усунути монотон-

ність геометричного простору, роблячи стіну 

яскравою і не порожньою. Стіни і рослини до-

повнюють один одного і підсилюють виразність 

і привабливість внутрішнього середовища. 

2) Краса обрізки рослин:  

Використовуючи красу обрізки рослини, 

включаючи стан обрізки, форму та контур рос-

лини, можна зробити так, щоб рослина допов-

нювала відповідний стиль дизайну інтер’єру та 

з’єднувала рослину та дизайн в одне ціле. Як в 

дизайні простору, в стилі дзен, індивідуальний 

підокарпус у горщику та тихий простір мо-

жуть сформувати комфортну та гармонійну 

атмосферу простору. 

3) Всеосяжна краса рослин:  

Використовуючи всеосяжну красу рослин, 

включаючи інтегровану форму, колір та ефект 

природних і штучних комбінацій рослин, ство-

рюють барвисті та постійно мінливі дизайнерські 

простори з різними стилями дизайну інтер’єру. 

Як в південно-східному так і в азіатському стилях 

дизайну, сміливі декоративні візерунки та кольо-

ри поєднуються з мистецтвом аранжування квітів 

і крупнолистих горщикових рослин, утворюючи 

колоритну екзотичну атмосферу, інтер’єрний 

простір формується без втрати елегантності та 

порядку [2]. 

Кімнатні рослини є частиною дизайну 

інтер’єру. У ландшафтному дизайні кімнатних 

рослин, вони часто використовуються як точ-

ки, лінії та грані в декорі. Кімнатні рослини 

можуть бути від декількох сантиметрів до де-

кількох метрів. У ландшафтному дизайні необ-

хідно узгодити рослину з масштабом внутріш-

нього простору, а також необхідно тісно 

пов’язати рослину зі стилем оформлення 

інтер’єру. Кімнатні рослини, за умови норма-

льного росту, координують відносини між лю-

дьми, будівлями та кімнатним середовищем, і 

водночас дають можливість людям насолод-

жуватися комфортним і спокійним середови-

щем у приміщенні, розсіюючи та регулюючи 

втому та нервозність людей, що виникають від 

їх довготривале перебування в «жорсткому 

просторі». Тому вимоги до оформлення кім-

натних рослинних ландшафтів у різних стилях 

дизайну інтер’єру особливо важливі для дизай-

нерів інтер’єру.  

Дизайн рослинного ландшафту в різних 

стилях дизайну інтер’єру. 

1. Сучасний мінімалістичний стиль  

Особливості стилю: У сучасному мінімаліс-

тичному стилі лінії прості та плавні, колірний 

контраст сильний; використовується велика 

кількість нових матеріалів, таких як загарто-

ване скло і нержавіюча сталь; акцент робиться 

на простоті та функціональності, або на уніка-

льності та абстрактності форми і предметах 

внутрішнього простору. 

Відповідні рослини: тонкі та високі рослини 

з чіткими лініями та тонким листям або свіжі 

та елегантні рослини, такі як: хлорофітум, 

Дипсис жовтіючий, бразильське дерево, філо-

дендрон, мімоза, спаржева папороть, квітка 

райського птаха та ін. Ці квіти створюють 

індивідуальний, свіжий та елегантний сучас-

ний спосіб життя в поєднанні із сухими гілка-

ми, засушеними квітами та відповідним посудом. 

2. Пасторальний стиль 

Особливості стилю: використовуються грубі, 

зламані, натуральні матеріали для відпочинку, 

комфортного, природного сільського життя. 

Відповідні рослини: Кімнатні рослини в 

сільському стилі в основному відображають 

малюнок і шари рослин і житлових конструк-

цій і стилі декору, досягаючи гармонії та спіл-

кування між людьми і природою. Більшість 

цих рослин мають зелене листя і не цвітуть. 

Такі як: вічнозелена нефритова шпилька, 

африканський жасмин, деревина чіба, малус 

спектабіліс, драцена дракона, сциндапсус, па-

хіра макрокарпа, спатифіллум флорибундум, 

нандіна, хризалідокарпус лютесен та ін. 

В основному поділяються на англійський 

пасторальний стиль і французький пастораль-

ний стиль [3].  

Особливості англійського пасторального 

стилю: квіткові, смугасті, шотландські мотиви, 

тканини ручної роботи, важкі та інтенсивні 

тони. Підходять рослини: плющ, синдапсус, 

бульба папороті, капіляр, жоржина периста, 

хризантемум лінійний та інші. 

Особливості французького пасторального 

стилю: відкритий простір, побілені меблі, 

спрощені загнуті кути ніжок стільця, вишу-

каний орнамент, теплі та прості кольори та 

прості меблі, тут більше природної свіжості та 

провансальської романтики. Відповідні росли-
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ни: такі рослини, як айстрові, папороті, комелі-

нові, акантові тощо, створюють простий і 

природний стиль. 

3. Стиль Південно-Східної Азії 

Особливості стилю: витончений тайський 

стиль, теплі, яскраві кольори, жіночна марля, 

оповивання, створене свічкою, аромат ладану, 

є вираженням м’якого і прекрасного стилю 

Південно-Східної Азії. Дерево, ротанг, бамбук 

і банан сповнені тропічної екзотики. 

Відповідні рослини: в основному крупно-

листяні рослини, обгорнуті яскравими квітками. 

Такі, як квітка райського птаха цариці, ман-

дрівне дерево, дішгі, монстера церіман, алоказія 

пахуча, папороть молодого птериса, півонія, 

китайська трав’яниста півонія, зозуля, malus 

spectabilis тощо, створюють теплий, нестримний 

екзотичний ландшафт. 

4. Середземноморський стиль 

Особливості стилю: сонце, пляж, сонячно-

жовті, білі стіни, аркади, арки та напіварки, 

підковоподібні вікна та двері, блакитні іспанські 

столи та стільці. Тропічні рослини з золотистими, 

фіолетовими квітами та зеленим листям можуть 

змусити людей відчути середземноморське 

повітря, сповнене аромату квітів. 

Відповідні рослини: листяні рослини, такі як: 

пальми, рослини ароїдних, рослини танії. Про-

холодні, романтичні відчуття влітку створюють 

баньянові рослини, а також лаванда, квітка 

гороху, гіацинти, волошки тощо. 

5. Китайський стиль  

Особливості стилю: прості та жорсткі прямі 

лінії, що пропагують урочистість та елегант-

ність, китайський традиційний візерунок при-

крас, звертаючи увагу на симетричну красу, 

виразні інтровертні та прості дизайнерські ефекти. 

Відповідні рослини: китайці звертають ува-

гу на те, щоб «розглядати їх листя, оцінювати 

їх форми», поетичні та мальовничі китайські 

рослини, такі як: китайська блакитна, кафірсь-

ка лілія, спаржева папороть, діоспірос армата, 

дубина тощо, створюють конотацію та шарм. 

6. Європейський стиль 

Особливості стилю: використання стовпів, 

арок і куполів, розкішне, перебільшене різьб-

лення, масштабні розписи в зеніті та позоло-

чені, гіпсові лінії та мармурові матеріали відо-

бражають шляхетний, розкішний, пишний 

стиль. 

Відповідні рослини: трансваальська ромаш-

ка, трояндовий кущ, троянда, лілія, соняшник 

тощо, прагнуть до елегантної розкоші, 

чудовий простір підходить для квітів. 

7. Японський стиль  

Особливості стилю: традиційні татамі, колоди, 

білі стіни та папір, дерев’яні решітки, розсувні 

двері тощо, створюють низький, простий, акурат-

ний, природний внутрішній простір. 

Відповідні рослини: сосна, кипарис, бамбук, 

створюють тихий, далекий інтер’єр пейзаж. 

8. Змішаний стиль 

Особливості стилю: оздоблення та меблі 

поєднують старовинні та сучасні, китайські та 

іноземні риси. Такі як: традиційні ширми, 

сучасні стіни, двері та вікна, європейські 

класичні світильники, традиційні меблі та 

персоналізовані меблі.  

Відповідні рослини: інтегровані конфігурації 

установок, такі як: велике листя і дрібне листя, 

високі і низькі рослини, квіти всіх видів, 

створюють характерний внутрішній ландшафт. 

Висновки та пропозиції. Із збагаченням сти-

лів оформлення інтер’єрів багатим і різноманіт-

ним стає і дизайн кімнатних рослинних ланд-

шафтів. У внутрішній простір дизайнери можуть 

помістити різноманітні рослини за допомогою 

розумного планування. Вони можуть поєднува-

ти камінь, воду, конструкцію елементів, освіт-

лення, природне освітлення та інше, щоб інтег-

рувати рослини зі стилем дизайну інтер’єру, 

створюючи здорові, природні, гуманістичні 

інтер’єрні ландшафти, де будівлі, люди та при-

рода можуть перебувати в гармонії. Ландшафт-

ний дизайн кімнатних рослин є продовженням 

природного середовища та відтворенням дизай-

ну інтер’єру, та виступає каталізатором покра-

щення людського здоров’я. В умовах інформа-

ційного прогресу, більшість етапів проектування 

дизайну інтер’єру проходить за допомогою 

цифрового програмного забезпечення, що у 

свою чергу підтверджує необхідність детального 

вивчення особливостей цифрового проектуван-

ня рослинного ландшафту в розрізі інтер’єрного 

дизайну з метою розробки методичного забезпе-

чення для підготовки майбутніх фахівців та під-

вищення рівня кваліфікації практикуючих 

фахівців з цифрового дизайну. 
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Savluk Alexandr Alexandrovich 

ANALYSIS OF FEATURES OF LANDSCAPE PLANTS IN DIGITAL DESIGN OF DIFFERENT INTERIOR 

DESIGN STYLES 

Abstract. Today is characterized by a high level of actualization of the issue of building an ecologically civilized city, which in 

turn creates a trend of gradual entry into fashion of the indoor landscape of plants as an element of interior design in modern 

life. In this article, the author outlines the concept of houseplant landscape features, the functions of houseplants, and 

landscape design in the digital design of various interior design styles. Particular attention is paid to the design and 

application of plant landscapes in different styles of interior design, in order to determine the basic idea of the landscapes of 

houseplants. The author emphasizes the additional positive impact of houseplants in the environmental direction, namely the 

purification of the ambient air, while the plants quietly create a healthy and natural world for people indoors. 

Keywords: houseplant landscape, interior space, interior design style, houseplant, design. 
 

Савлук Александр Александрович  

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛАНДШАФТОВ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ В ЦИФРОВОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

Аннотация. Современность характеризуется высоким уровнем актуализации вопроса застройки экологически-

цивилизованного города, что в свою очередь порождает тенденцию постепенного входа в моду комнатного 

ландшафта растений, как элемента дизайна интерьера в современной жизни. В этой статье автор изложил 

концепцию особенностей ландшафта комнатных растений, функции комнатных декоративных растений и 

ландшафтного дизайна при цифровом проектировании различных стилей дизайна интерьера. Особое внимание 

уделено дизайну и применению растительных ландшафтов в разных стилях дизайна интерьера с целью определения 

базового представления о ландшафтах комнатных растений. Автор отмечает дополнительное положительное 

влияние комнатных растений в экологическом направлении, а именно очистку окружающего воздуха, в то же 

время, как растения бесшумно создают для человека здоровый и естественный мир в помещении. 

Ключевые слова: ландшафт комнатных растений, внутреннее пространство, стиль оформления интерьера, 

комнатное растение, дизайн. 

 

 

 


