
Завдання з навчальної дисципліни 
«СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СВІТОВИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСАХ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ» 

(для магістрів ІІ року навчання  Культурологія .на період з 12.03. 
2020р. – 03.04. 2020р.) 

Здійснити самостійне опрацювання теми  

«Образотворче мистецтво в синтезі мистецтв на сучасному етапі 

розвитку» 

Необхідно оволодіти навчальним матеріалом і підготувати відповідну 
відеопрезентацію з доповіддю (30 хвилин), яка присвячена висвітленню 
таких питань:  

 Видова специфіка образотворчого мистецтва: предметність, 
особливості виразових засобів та здійснення міжвидової 
взаємодії в наш час.  

 Історичні аспекти синтезу мистецтва в образотворчості України і 
світу.  

 Сприйняття образотворчого мистецтва, вплив образотворчості на  
емоційно-естетичний розвиток особистості.  

 Роль образотворчого мистецтва в синтезі мистецтв на сучасному 
етапі культурного розвитку України, Європи й світу.  

 Інтеграція образотворчості у пластичні мистецтва: пошуки нових 
засобів виразності. 

 Єдність науки і мистецтва як перспективний напрямок розвитку 
образотворчого мистецтва у наш час. 
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Відеоматеріали, з якими важливо ознайомитися для вирішення 

поставлених завдань:  

http://naoma.edu.ua/ua/professors/kafedra_zhivopisu__kompozits/mikola_andryov

ich_storozhenko/ 

https://www.facebook.com/artgallery.crb/posts/388476934898315/ 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/apmpmn_2009_2_11.pdf 

https://day.kyiv.ua/uk/photo/pershoprohodec-u-mystectvi-ta-zhytti 

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

https://www.gerhard-richter.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvq1Xh9EI_k 

https://fabianoefner.com 

http://kumiyamashita.com/ 

http://contemporary-artists.ru/Kumi_Yamashita.html 

https://artchive.ru/publications/3917~10_znakovykh_proektov_Jaei_Kusamy 

https://www.youtube.com/watch?v=reVBAbo5VU8 

https://www.youtube.com/watch?v=MzVVmqMfu2w 

https://www.youtube.com/watch?v=qjAzNDObUZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=8VwJMw_fLvI 

http://www.danielwurtzel.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=B7D229OL5kI 

https://www.youtube.com/watch?v=u6ojrA7xQVk 

https://www.youtube.com/watch?v=vbgccDIFsrs&t=278s 

https://www.zimoun.net/ 

https://vimeo.com/zimoun 


