
Завдання з навчальної дисципліни 

«СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СВІТОВИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСАХ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ» 

(для магістрів ІІ року навчання на період з 04.04. 2020р. – 24.04. 2020р.) 

1. Здійснити самостійне опрацювання теми «Синтез у пластичних 

мистецтвах» 

Завдання: оволодіти навчальним матеріалом і підготувати відповідні 

текстові матеріали: есей (до 5 000 знаків) і письмову доповідь (обсяг – до 

20 000 знаків), які присвячені (за власним, вільним вибором магістра) 

висвітленню таких питань:  

 Особливості пластичних мистецтв. 

 Специфіка художнього образу і форми в пластичних мистецтвах.  

 Історичні аспекти синтезу мистецтв у галузі пластичних 

мистецтв. 

 Пластичні мистецтва у розвитку художньої культури України і 

світу.  

 Вплив пластичних мистецтв на розвиток особистості. 

 Роль пластичних мистецтв у синтезі мистецтв на сучасному етапі 

культурного розвитку України, Європи й світу.  

  Інтегративні процеси у пластичних мистецтвах: пошуки нових 

засобів виразності. 

 Використання взаємодії мистецтв в сучасній мистецькій 

практиці. 

 Перспективи подальшого розвитку пластичних мистецтв. 

 

2. Підготуватися до проведення вебінару на тему «Синтез мистецтв 

у сучасному дизайні в Україні та за її межами» 

Питання до семінару: 

 Розвиток дизайну і синтез мистецтв.  

 Особливості дизайну як виду мистецтва.  

 Єдність краси і корисності в дизайні.  



 Теорія синтезу мистецтв в дизайні.  

 Прикладні аспекти взаємодії мистецтв в дизайні.  

 Основні тенденції розвитку синтезу мистецтв в сучасному 

дизайні.   
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