
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Архітектура та синтез мистецтв» 

Код: ОК16  

Тип: обов’язкова  

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 8 

Кількість кредитів ЄКТС: 5  

Лектор (викладач): канд. мистецтвознавства Підлісна О. В. 

Результати навчання:   

 ПРН1.Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.  

 ПРН14.Трактувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного 

мистецтва, реставрації як відображення історичних, соціокультурних, економічних і 

технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та 

естетичну специфіку у комунікативному просторі.  

 Дисципліни, на які спирається: Основи художньої композиції, Історію та теорію 

мистецтва, Творчий практикум, Артпроектування, а також Живопис і кольорознавство.  

Зміст:  

 Модуль 1 Архітектура та синтез мистецтв 

Змістовий модуль 1. Синтез мистецтв в сучасному архітектурному середовищі.  

Розглядаються поняття про синтез мистецтв у архітектурному об’єкті; види мистецтв як 

елементи архітектурного середовища; поняття стилю в мистецтві та архітектурі. Визначається 

роль графіки у проектуванні та оздобленні архітектурного середовища. Розглядаються живопис 

і монументальний живопис, скульптура в архітектурних спорудах. Декоративні мистецтва у 

оздобленні архітектурних об’єктів.  

Змістовий модуль 2 Синтез мистецтв та світлокольоровий дизайн в міському просторі 

Вивчаються світло-колірні закономірності у денному та вечірньому архітектурному 

середовищі. Визначається емоційний вплив кольорового світла на людину. Розглядається 

тектоніка в об'єктах архітектури та дизайну, виражена за допомогою освітлення. Виконується 

аналіз існуючого архітектурного об’єкту з позицій світло кольорового дизайну.  

Набувається здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність розуміти 

базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-

просторового та візуального середовища.  

Змістовий модуль 3 Творчий проект художнього рішення фасаду будівлі засобами 

світлокольоровго дизайну.  

Обирається спільний об’єкт проектування та збираються аналоги світлоколірного 

рішення. Визначається мета та ідея творчого задуму. Виконуються пошукові ескізи. 

Відбувається підбір засобів світлодизайну та складання таблиць світлоколірного обладнання. 

Виконується спільний проект у комп’ютерних техніках начисто. 

Набувається здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення 

цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища; інтерпретувати смисли 

та засоби їх втілення у мистецькому творі, здатність усвідомлювати важливість виконання своєї 

частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. 

Форми та методи навчання:   

-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Практичні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Конспектування лекцій.  

-  Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 


