
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Назва освітнього 

компоненту 

ВКП 2.5  Ленд-арт 
 

Вид Вибіркова (Блок П2. Паблік-арт) 

Семестр(и), в якому 

викладається 

8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

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 Дзюбенко П. О. 

Контакти лектора 

(викладача) 

Polina.Dzyubenko@kname.edu.ua  

 
Мета: ознайомлення студентів із формами сучасного мистецтва ленд-арту в міському 
середовищі; надбання студентами навичок застосовування різноманітних мистецьких технік і 

створення тривимірних об’єктів ландшафтного дизайну, отримання вмінь пристосовувати 
індивідуальні арт-проекти до вимог сучасного ландшафтного середовища. 

 

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

 
Зміст: Ленд-арт як еко-мистецтво. Проблематика екологічних тенденцій у контексті сучасних 

арт-об’єктів. Екологічні технології у тривимірних арт-об’єктах. Сучасні напрямки ленд-арту: 
інсталяція, еко-скульптура, комплексні об’єкти з використанням новітніх технологій, 
концептуальні об’єкти екологічної проблематики. Ландшафт як філософія місця. Техніки та 

технології роботи з природними матеріалами. Проектування об’єкту ленд-арту. 
 

Результати навчання:  

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. 

 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Ленд-Арт. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=54230 
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2. Kokhan, N. M. Lend-art u konteksti suchasnoho landshaftnoho dyzainu. Dys. Kharkivska 
derzhavna akademiia dyzainu i mystetstv. 2019. Kharkiv: Kharkivska derzhavna akademiia dyzainu 
i mystetstv. Druk. 

3. Lisova, N. «Formuvannia spetsyfiky ukrainskoho lend -artu». Aktualni pytannia kulturolohii: 
Almanakh nauk. t-va «Afina» kaf. kulturolohiï ta muzeieznavstva. Vyp. 20. Za red. V. H. Vytkalova. 

Rivne: RDHU, 2020: 105–112. Druk. 
4. Mystetstvo dovkillia: Ukraïna 1989–2010: Monohrafiia. Uporiad. P. Bevza, H. Hidora. Kyïv: 
Sofiia-A, 2010. Druk 

5. Мельник О.С. Комп’ютерна анімація та 3D-моделювання: Навчальний посібник / Укладач: 
О.С.Мельник. - Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2018. – 141 с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9998/1/kompanim.pdf 
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&sxsrf=AJO

qlzUrCqbhEnU94D16RY3S-3ZiJXAwOQ%3A1677742044707&ei=  
7. Огляд-ревю Світові майстри Ленд-Арту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzUeAtOgo7NgQtD8-kRJkrZTom8DBw: 
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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