
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Назва освітнього 

компоненту 

ВКП2.2 Кінетичне мистецтво в міському середовищі» 
 

Вид Вибіркова (Блок П2. Паблік-арт) ( 

Семестр(и), в якому 

викладається 

6,7 

Кількість кредитів ЄКТС 10 

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) канд. архітектури Дзюбенко П.О. 

Контакти лектора (викладача) Polina.Dzyubenko@kname.edu.ua  

 

Мета: ознайомлення студентів із основними принципами кінетичного мистецтва а також 
надбання студентами базових теоретичних знань у створенні об’єктів кінетичного мистецтва 

для вираження творчого задуму в об’ємі та просторі. Вивчення основних підходів до 
виконання завдань та структурний підхід до розробки концепції від стадії пошукових ескізів 
до фінальної роботи. 

 

Освітні компоненти, на які спирається: Основи художньої композиції, Історію та теорію  

мистецтва, Творчий практикум, а також Живопис і кольорознавство, Рисунок та пластичну  
анатомію, Мистецтво у просторі сучасного міста. 
 

Зміст: Кінетичне мистецтво як різновид образотворчого мистецтва. Теорія та історія 
кінетичного мистецтва: Типологія кінетичних об’єктів кінетичного мистецтва. Провідні митці 

світу в галузі кінетичного мистецтва. Різновиди об’єктів кінетичного мистецтва та їх 
специфічні особливості. Особливості створення кінетичних об’єктів. Засоби виразності та 
сучасні матеріали в кінетичному мистецтві. Техніки і технології в кінетичному мистецтві. 

Основи проектування кінетичних об’єктів у міському середовищі. Індивідуальний або 
груповий проект кінетичного об’єкту з виконанням його в матеріалі. 

 

Результати навчання: Володіти основами проектування кінетичних об’єктів у міському 
середовищі. Вміти самостійно застосовувати отримані технологічні знання на практиці.  

 

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), 
захисту проєкту, кафедрального перегляду практичних робіт. 
 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

mailto:Polina.Dzyubenko@kname.edu.ua
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4. KINETIC ART – Search The Art Story / https://www.theartstory.org/movement/kinetic-art/ 
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https://poradumo.com.ua/370685-kinetichne-mistectvo-ce-sho-take/ 
7. Famous kinetic art (ілюстрації). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.google.com/search?sxsrf= (дата звернення: 08.11.2020). 
8. MegaFaces. Офіційний сайт архітектурної студії "Asif Khan". [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.asif-khan.com/project/sochi-winter-olympics-2014/  (дата звернення: 26.10.2020). 

9. SPHERES. Офіційний сайт архітектора Джоакіма Саутера (Joachim Sauter). [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.joachimsauter.com/en/work/spheres.html (дата звернення: 

23.10.2020). 
Обладнання, устаткування, програмні продукти  

Графічні редактори Corel Draw 2018, Adobe Photoshop 2021, Clip Studio Paint (ліцензійна 

версія), пакет скульптурного моделювання ZBrush Core Mini 2020, пакет з текстурування 
Quixel Mixer 2020.1.6, пакет з анімації Cascadeur, відеоредактор Shotcut 22.01.30 (free version). 

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

Макетні майстерні (архаус та 307 а. к.). 
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