
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Назва освітнього 

компоненту 

ВКП2.3 Монументальне мистецтво 
 

Вид Вибіркова (Блок П2. Паблік-арт) 

Семестр(и), в якому 

викладається 

6,7,8 

Кількість кредитів ЄКТС 15 

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. мистецтвознавства Сімонова А. В. 

Контакти лектора (викладача) Alyona.Symonova@kname.edu.ua  

 

Мета:  
Ознайомлення студентів з основними видами монументального мистецтва, технологіями та 

матеріалами; формування практичних вмінь створення об’єктів монументального мистецтва у 
сакральному та громадському міському середовищі; навичок художньо-проєктної діяльності 
від дослідження проєктних умов і розробки концепції до практичного виконання та 

презентації художнього проєкту.  
 

Освітні компоненти, на які спирається: Основи художньої композиції, Історія та теорія 
мистецтва, Рисунок, Живопис, Образотворче мистецтво, Арт-проектування. 
 

Зміст:  

Історія та теорія монументального мистецтва. Особливості муралу як виду 

образотворчого мистецтва. Засоби виразності та сучасні матеріали в мистецтві муралу. Стріт-
арт як сучасна форма міського мистецтва. Графіті як візуальна комунікація в міському 
просторі. Техніки та технології стріт-арту та графіті. Сакральне мистецтво. Іконологія та 

іконографія. Іконопис. Техніки та технології іконопису, матеріали та інструменти, приладдя 
для іконопису. Церковна архітектура та інтер’єр. 

 
Результати навчання:  

Вільно орієнтуватися у головних теоретичних та практичних концепціях монументального 

мистецтва. Знати традиційні та сучасні техніки монументального живопису, вільно 
користуватися ними в творчій роботі. Володіти основами та техніко-технологічними 

особливостями сакрального мистецтва. 
 
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 
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Обладнання, устаткування, програмні продукти  

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

версія). Графічні редактори GIMP 2.10.22 та Inkscape 1.0.2, пакети 3Dмоделювання Blender 3.0 
та DAZ Studio 4.15.02, 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. 

Лабораторія монументального мистецтва (603 цк)   
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