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Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 4 Інсталяція вітрин 

УРОК: 25-26 

Тема: Віртуальні інсталяції. Матеріали для виконання. 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям інсталяція, вивчення історії розвитку, 

визначення видів інсталяцій та матеріалів для їх виконання 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
                                  ХІД УРОКУ 

Віртуальна реальність або занурення — це стан свідомості, часто штучний, при 

якому самоусвідомлення суб'єктом свого фізичного стану зменшується чи 

втрачається зовсім. Цей психічний стан часто супроводжується відчуттям 

нескінченності простору, над-зосередженістю, спотвореним відчуттям часу, а також 

легкістю дій. Термін широко застосовується для опису занурення у віртуальну 

реальність, мистецтва інсталяції і відеоігор, але при цьому неясно, чи 

використовується це слово однозначно. Цей термін відноситься також до часто 

використовуваних модних слівець, тому сенс його досить нечіткий, але він несе в 

собі відтінок чогось захоплюючого. 

Відчуття занурення у віртуальну реальність (ВР) можна описати як повну 

присутність всередині навіяного простору віртуальних предметів, де все що 

відноситься до цього простору обов'язково передбачає його «реальність», а суб'єкт 

здається зовсім відключеним від зовнішнього фізичного світу. 

 Що нового принесли сучасні 

технології в мистецтво 

У результаті технічної 

революції кардинальні зміни 

відбулися в усіх сферах діяльності 

людини, включаючи культуру і 

мистецтво. Так, під впливом 

нових технологій на мистецьке 

середовище виник феномен під 

назвою цифрове мистецтво. 

Це певні види художньої 

діяльності, продуктивна і 

концептуальна база яких тісно взаємопов’язана з цифровим середовищем. Наприклад, 

широкі творчі можливості виявили такі області як, віртуальна реальність, тривимірна 

анімація, інтерактивні системи. 

Впершу чергу вплив цифрової культури поширилося на традиційні види 

образотворчого мистецтва — графіку, скульптуру, живопис. Стали з’являтися 

голографічні зображення, що імітують рельєф, скульптуру, картину, і навіть 

архітектуру. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0


Якщо говорити про те, що нового принесли сучасні технології в мистецтво, то тут, 

перш за все, варто відзначити нові художні засоби та інтерактивність. По-перше, 

з’являються нові можливості для творчості. По-друге, це можливість для глядача 

вступати в контакт з художником і навіть брати участь у створенні творів. 

Як змінюється мистецький світ: приклади 

Заклади культури по всьому світові залюбки використовують сучасні технології. 

Це дозволяє їм відповідати глобальним тенденціям. Головним трендом музейно-

виставкових просторів стає інтерактивна взаємодія і когнітивні інструменти, які є 

точкою дотику між людьми і технологічними компаніями.   

Музеї тепер можуть оцифровувати свої експонати. І вони стають доступні для 

онлайн-перегляду. Зараз можна сидячи вдома подивитися колекцій багатьох музеїв і 

галерей. Це покращує доступність людей до світу мистецтва. 

Платформа візуалізації даних Microsoft Power BI дозволяє краще зрозуміти 

поведінку користувачів і допомагає при плануванні експозицій і прийнятті 

рішень з питань фінансування. 

До офлайн-відвідувачів музеїв і галерей також з’являється новий підхід. 

Наприклад, відвідувачам музею Купера-Хьюїтта (Нью-Йорк) дають цифрове перо, 

яким можна навести на картину чи інсталяцію і з’явиться його детальний опис, а 

також все збережеться у пам’яті пристрою. З ним ще можна ближче розгледіти 

об’єкти і навіть використовувати їх основу для власних робіт. Малювати треба на 

цифровий панелі за допомогою стилуса, розташованого на іншій стороні пера. 

На виході відвідувач здає перо, і вся колекція, в тому числі і виконані ним 

малюнки, завантажується на інтернет-сторінку, вказану на квитку. Деякі відвідувачі 

згодом навіть використовують створені ними в музеї цифрові малюнки для друку 3D-

об’єктів. 

Британський музей додав 

до вражень відвідувачів 

досвід доповненої 

реальності. Наприклад, 

навівши смартфон на 

стародавню статую, тепер 

можна побачити відсутні 

елементи, які постраждали 

або зникли з часом. Він 

також використовував 

технології доповненої 

реальності, щоб створити 

освітню програму для дітей, 

де вони можуть 

досліджувати віртуальний контент під час екскурсії музеєм. 

На перетині технологій і творчості виникають нові подієві формати. Виставки 

сучасного мистецтва перетворюються в технологічні хеппінінг з ухилом в науку і 

медіа, як це відбувається на Transmediale в Берліні (щорічний фестиваль мистецтв і 

цифрової культури). Театральні вистави виходять за рамки однієї сцени. Переймаючи 

механіку відеоігор, вони перетворюються в театри-квести на зразок тих, що робить 

знаменита лондонська трупа Punchdrunk. Прикордонні досліди з використанням 

додаткової реальності, музики, кіно та інтерактивних технологій стають об’єктом 

https://static.supportyourart.com/uploads/squarespace/new_image_istorii_83.jpeg


загальної уваги на таких всесвітніх виставках, як South By Southwest, де збираються 

найкращі представники галузі. 

Які ІТ-інструменти допоможуть розвитку культури і мистецтва 

Якщо говорити про конкретні сучасні інструменти, які вже можуть допомогти у 

розвитку культури і мистецтва, то, у першу чергу, варто згадати про хмарні 

технології. Вони можуть популяризувати культурну спадщину. Оцифровані книги, 

картини, орнаменти, старі кіноплівки і іншу інформацію можна розмістити на 

віддаленому сервері і зробити доступною для будь-якої людини в світі. 

 
Найближчим часом (5-10 років) популярною стане спеціальність архітектора 

віртуальної реальності. Потенціал сучасних технологій можуть використовувати 

туристичні агентства, адже інтерактивні проекти залучають як реальних, так і 

віртуальних мандрівників. Наприклад, вже сьогодні такий формат є невід’ємною 

частиною контенту музеїв, театрів, готелів і розважальних комплексів. Яскравий 

приклад — сайт Національного музею природної історії у Вашингтоні. 

 

Запитання для перевірки: 

1. Які конструктивні елементи будівель? 

2. Які способи оформлення будівель?  

3. Що таке інсталяція?  

4. Які види оформлення вітрин? 

5. Які напрямки оформлення приміщень? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект. 

 Створити інсталяцію улюбленої цукерки, використовуючи підручні 

матеріали. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

https://naturalhistory.si.edu/about/virtual-tour
mailto:mTanatko@ukr.net
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