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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ, МЕТОДАМИ СТВОРЮВАННЯ І 

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРУ МИСТЕЦТВА В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ПРИНЦИПІВ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАКТИЦІ. 

Наприклад: вміння створювати твір мистецтва для конкретного місця на фасаді 

чи в інтер’єрі будинку, оформлювати елементи міського ландшафту з включенням 

художніх творів, володіти принципами перетворення архітектурного середовища за 

допомогою мистецтва. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Історія інтер’єру, Основи та методи 

mailto:sapunovamar@gmail.com


архітектурного проектування, Композиція, Проектування інтер’єру, Художній 

витвір в інтер’єрі та екстер’єрі за програмою освітнього рівня – бакалавр.  

 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, кінологічні, іконографічні, 

формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.  

ПРН4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення 

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку 

суспільства. 

ПРН6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити 

аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу. 

 

Диференційовані результати навчання: 

 

знати: 

– основні композиційні схеми, що поєднують у групи художні твори;  

– види мистецтв, які є важливим елементом створення художнього образу 

інтер’єрів, екстер’єрів; 

– вплив антропометричних та психологічних даних людини на зорове сприйняття 

художніх творів в інтер'єрі та екстер’єрі; 

– вимоги до розміщення в інтер'єрі та екстер’єрі художніх творів, які 

стосуються різних видів образотворчого мистецтва, таким як живопис, 

графіка, скульптура; 
– правила розміщення художніх творів, з урахуванням пропорцій архітектурного 

об’єкту, орієнтації по сторонах світу віконних прорізів, та ін. 

 

володіти: 

– загальними закономірностями та зв'язком між історичними, історико-

культурними процесами в розвитку архітектурно-художнього середовища і 

особливостями розміщення художнього твору; 

– особливостями організації гармонійного архітектурно-художнього 

середовища; 

– загальними закономірностями розміщення твору мистецтва в інтер'єрі та 

екстер’єрі,  

– особливостями сприйняття, взаємовпливу стилістики інтер'єру та твору 

мистецтва, на різних етапах історичного розвитку мистецтва, у тому числі і на 

сучасному етапі; 

вміти: 

– аналізувати розміщення художнього твору  в сучасному інтер'єрі та екстер’єрі;   

– органічно поєднувати форму, колір і матеріал елементів архітектурного об’єкту 

з художнім твором; 

– графічно зображати інтер'єри та екстер’єри з розміщенням твору мистецтва, у 

тому числі за допомогою відповідних комп’ютерних програм; 



– створювати художній твір з урахуванням стилістики інтер'єру та екстер’єру; 
– оптимально вирішувати питання освітлення твору мистецтва за допомогою 

природнього і штучного світла; 

– створювати інтер'єр та екстер’єр, в якому твір мистецтва стане домінантою та 

провідним елементом стилю. 

– доповнювати художнє рішення архітектурного об’єкту елементами міського 

ландшафту, зв’язуючи ці складові у єдине гармонійне композиційне 

співвідношення. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем, змістовних блоків та модулів 

Кількість годин 

лекції практичні самостійні 

1 2 3 4 5 

Розділ I Твір мистецтва в екстер’єрі  

1.1 Теоретичні основи формування екстер’єру з 

розміщенням твору мистецтва.Твір монументального 

мистецтва в екстер’єрі. Історичний екскурс і аналіз 

розміщення монументальних творів на фасадах 

будівель різних архітектурних стилів. 

2  6 

1.2 Взаємозв’язок  екстер’єру та розміщеного в ньому 

твору мистецтва. Роль архітектурної композиції  

розміщенні художнього твору в екстер’єрі. Варіанти 

взаємодії людини з архітектурним середовищем та 

роль творів мистецтва в організації сучасного 

архітектурно-художнього середовища. Значення та 

зміст архітектурно-художнього середовища та 

конкретних видів творів мистецтва, їх взаємодія на 

цьому рівні. 

2 6 12 

1.3 Сценарний метод в організації архітектурного 

середовища та види образотворчого мистецтва, які 

можуть в нього включатися. Інтерактивне середовище 

міського ландшафту з включенням художнього твору. 

 2 10 

1.4 Створення певного образу архітектурного середовища 

за допомогою різних видів творів мистецтва. Варіанти 

комбінування архітектурно-дизайнерських прийомів в 

створенні архітектурно-художнього середовища з 

конкретними творами мистецтва.  

2 4 10 

Розділ ІI Твір мистецтва в інтер’єрі 

2.1 Специфіка композиційного взаємозв’язку твору 

мистецтва та внутрішнього середовища. Станкова 

графіка, станковий живопис, монументальний живопис, 

монументальна та станкова скульптура в інтер'єрі. 

Природне та штучне освітлення. Особливості 

візуального сприйняття, емоційний та образний зміст 

інтер’єру та твору мистецтва. 

2 4 12 



2.2 Композиційні закономірності, пропорції та розміри 

архітектурного середовища та твору мистецтва. 

Колористика архітектури та залежність від цього вибір 

кольору твору мистецтва. Сценарний принцип в 

організації освітлення архітектурно-художнього 

середовища. 
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Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Твір мистецтва в екстер’єрі на інтер’єрі» складає 60 і 100 

балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

ЧАСТИНА І 

Курсова робота 1 30 60 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (тестування) 2 
30 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання курсової роботи. 

В цій роботі студенту потрібно розробити ескіз художнього твору за обраною 

тематикою та розмістити його, враховуючи закономірності архітектурної 

композиції, на фасаді та в інтер’єрі конкретної будівлі (за зразок можна обрати 

будівлю кафедри образотворчого мистецтва). Робота передбачає серію пошукових 

ескізів з аналітичним графічним матеріалом.  

Курсова робота складається з двох частин і виконується у вигляді графічних 

аркушів з використанням ручної графіки або/та комп’ютерних програм (Аutocad, 

Adobe photoshop, Adobe Illustrator чи їх безкоштовних аналогів) (формат А-3). 

 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи [ ]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (25 тестових питань), наприклад 

1. Тематика художнього твору, який виконується для конкретного архітектурного об’єкту обов’язково 

повинна залежити від функції цієї будівлі: 

a) так; 

b) ні. 

2. За рахунок яких композиційних та художніх прийомів, які застосовуються при виконанні художнього 

твору, будівлі надається офіційного статусу: 

a) стримана кольорова гама; 

b) застосування металу; 

c) статична композиція; 

d) великі геометричні форми. 

 

 



Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 
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