
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Назва освітнього 

компоненту 

ВКП 2.1 Візуальне мистецтво у просторі міста 

Вид Вибіркова (Блок П2. Паблік-арт) 

Семестр(и), в якому 

викладається 

6 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Освітня (і) програма (и) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

Мова викладання, 

навчання 

українська  

 

ННІ/факультет  

 

Навчально-науковий інститут архітектури, дизайну та 
образотворчого мистецтва 

Кафедра образотворчого мистецтва  та дизайну 

Лектор (викладач) Ольга ПІДЛІСНА, канд. мистецтвознавства  

Дар’я ХРІСАНФОВА, ст. викладач кафедри ОМД  

Контакти лектора 

(викладача) 

Pidlisna.Olha@kname.edu.ua  
Darya.Khrisanfova@kname.edu.ua 

 

Мета: ознайомлення студентів із проявами сучасного візуального мистецтва в міському 
середовищі; формування вмінь застосовувати техніки створення тривимірних об’єктів, 
просторових інсталяцій, сучасні матеріали; розробляти індивідуальні арт-проекти згідно 

вимог сучасного міста. 
 

Освітні компоненти, на які спирається: Основи художньої композиції, Історія та теорія 
мистецтва, Творчий практикум, Цифровий практикум, Живопис, Рисунок та пластична 
анатомія, Декоративне мистецтво, Мистецькі практики в міському середовищі, Скульптура.  

 
Зміст: Мистецтво у формуванні художньо-естетичного середовища сучасних міст. 

Призначення, різновиди та функції візуального мистецтва в міському середовищі. Теорія 
візуального аналізу. Традиційні та сучасні художньо-проектні практики візуального 
мистецтва. Паблік-арт в міському середовищі. Концептуальні засади та основні форми паблік-

арт: світовий досвід та актуальні тенденції. 
 

Результати навчання: 

Орієнтуватися в різновидах візуального мистецтва. Вміти застосовувати теорію 
візуального аналізу. 

 

Методи навчання: словесні (розповідь, пояснення); наочні (ілюстрація, демонстрація, 

презентація); сучасні способи комунікації (месенджери, відео конференції, відео) практичні. 
 

Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання: 

Поточний модульний контроль: усне опитування, графічний контроль, захист доповіді, 
презентації.  

Підсумковий семестровий контроль: диф. залік у формі опитування (усне, письмове), 
кафедральний перегляд практичних робіт. 
 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 
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Обладнання, устаткування, програмні продукти  

Графічні редактори Corel Draw 2018, Adobe Photoshop 2021, Clip Studio Pai CAD система 

Autodesk Fusion 360 (студентська версія). CAD система Solid Works (онлайн версія). 
Комп’ютерні класи: 201-а арх., 203-а арх., ВЦ 10. 

Лабораторія теле-відео комунікацій, (215 ЦК). Мультимедійне обладнання. 
Аудиторія монументального мистецтва (603) 
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