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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 4 Інсталяція вітрин 

УРОК: 27-28 

Тема: Відеоінсталяції. 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 

ВІДЕОІНСТАЛЯЦІЯ- інсталяція з використанням проекції тематичного 

відеозображення на будь-яку площину. Можуть використовуватись монітори, 

екрани, фасади будівель, білборди, штендери, рекламні щити та інші площини.  

ІНСТАЛЯЦІЯ (від англ. installation – установка) – просторова комбінація з готових 

промислових, природних або створених художником об'єктів, живопису, скульптури, 

текстової або візуальної інформації тощо. Різновидом інсталяції є асамбляж 

(комбінація предметів). Створюючи незвичні, несподівані сполучення звичних речей, 

художник надає їм нового символічного сенсу. 

ВІДЕОАРТ – технізований напрям творчості, у якому для створення художніх 

образів використовується сучасна електронна техніка. Серед жанрів відеоарту – 

відеоскульптура, відеоінсталяції, комп'ютерна графіка тощо.  

ІНФОРМАЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО, або КОНЦЕПТУАЛІЗМ (від англ. concept – 

поняття, ідея, загальне уявлення) – один із найзначніших напрямів сучасного 

мистецтва (власне, майже все сучасне мистецтво належить до концептуалізму), 

інтелектуальний напрям авангарду. Концептуалізм дематеріалізує мистецтво (його ще 

називають «антимистецтвом»), концентруючи увагу на самому процесі формування 

творчої ідеї і репрезентуючи її різноманітними візуальними або аудіовізуальними 

знаками. А завданням глядача (слухача, читача) є не тільки сенсорне визначення 

концептуального об'єкта, але насамперед виявлення зв'язку між візуальним образом і 

вкладеною в нього ідеєю, його смисловим значенням. 

https://youtu.be/c8glyi9c8Sk 

  

https://youtu.be/c8glyi9c8Sk


Мета – створення відеоінсталяцій, в яких експозиційне середовище (галерейне, 

виставкове, музейне, урбаністичний простір) є важливими виразними засобами і 

«працюють» нарівні з вмістом самих робіт.  

Необхідні навики: 

 Знайомство з сучасною мовою відеокультури. 

 Формування критичного мислення на основі аналізу теорії, філософії та 

історії медіа. 

 Програмне забезпечення нелінійного монтажу Adobe Premiere Pro. 

Послідовність виконання та інструменти:  

 Розробка ідеї. 

 Робота над відео-проектом. 

 Створення відео за допомогою операторської майстерності, робота з 

відеокамерою. 

 Робота зі звуком. 

 Робота з комп'ютерним додатком нелінійного монтажу Adobe Premiere Pro. 

Базові навички роботи з комп'ютерним та програмним забезпеченням необхідні 

(Adobe Photoshop \ Adobe Illustrator).  

Приклади відеоінсталяцій: 

https://www.youtube.com/watch?v=OMwNNodmrQc 

https://www.youtube.com/watch?v=zcvP1UgC7xI 

https://www.youtube.com/watch?v=DuH2h0auTdA 

 

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 
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