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ВКП 2.4 Інсталяція та об’єкт в міському середовищі 
 

Вид Вибіркова (Блок П2. Паблік-арт) 

Семестр(и), в якому 

викладається 

7 

Кількість кредитів ЄКТС 6 

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  

Денис СТАДНИК, асистент кафедри ОМД 

Контакти лектора 

(викладача) 

Pidlisna.Olha@kname.edu.ua  
Denys.Stadnyk@kname.edu.ua 

 

Мета: ознайомлення студентів із поняттями інсталяції та арт-об’єкту в міському середовищі; 
надбання студентами навичок застосовування різноманітних мистецьких технік і створення 
арт-об’єктів та просторових інсталяцій (візуальні практики, сценографія) в різних матеріалах, 

отримання вмінь пристосовувати індивідуальні арт-проекти до вимог сучасного міста. 
 

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: Інсталяція та об’єкт в культурно-історичній динаміці. Поняття інсталяції, як 

художнього виробу. Особливості створення інсталяції та арт-об’єкту у сучасному місті, їх роль 
в гармонізації та підвищенні креативності міського середовища. Сучасні підходи, техніки, 
технології та матеріали створення арт-об’єктів. Творчий проект (передпроєктні дослідження, 

концепція, ескізний та робочий проєкт). 
 

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. 

Розуміти особливості створення інсталяції та об’єкту у сучасному місті. Проектувати 
об’єкти ленд-арту. 

 

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. 
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Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 
1. Яковленко К. Українське сучасне візуальне мистецтво за 30 років . [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://suspilne.media/172  804-ukrainske-sucasne-vizualne-mistectvo-za-30-
rokiv-ak-zminuvalos-ta-cogo-cekati-u-majbutnomu/ 

2. Майкл Берд 100 ідей, що змінили мистецтво (100 Ideas that Changed Art). [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.arthuss.com.ua/shop/100idey 
3. Installation Art. History & Characteristics of Installations - Form of Conceptual Art. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visual-arts-cork.com/installation-art.htm 
4. 5 CONTEMPORARY ARTISTS CREATING TRULY IMPRESSIVE ART INSTALLATIONS 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fineartshippers.com/5-contemporary-artists-
creating-truly-impressive-art-installations/ 
5. Immersive Installation by Ellis-Beauregard Fellowship Winners, Wade Kavanaugh and Stephen 

B. Nguyen at CMCA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cmcanow.org/press-
releases/pr-artlab-april-2019-2/ 

6. The 30 Most Popular Modern & Contemporary Artists. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://www.google.com/search?q=famous+visual+artists+today&biw=1366&bih=625&s
xsrf=AJOqlzUrCqbhEnU94D16RY3S-3ZiJXAwOQ%3A1677742044707&ei= 

7. Contemporary-Art. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.marthagarzon.com/contemporary_art/category/video-installation/ 

8. Огляд-ревю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.washingtonpost.com/arts-
entertainment/2022/12/14/best-visual-art/ 

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. 
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