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Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –  7 

03 «Гуманітарні 
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Нормативна навчальна 
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Спеціалізація: 
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Пояснювальна записка 
 

 Питання синтезу мистецтв має глибокі історичні коріння, адже окремі 
його аспекти порушувалися у працях мислителів Стародавньої Греції та 
Стародавнього Риму, і нині, в умовах сучасного культуротворення, має значну 
питому вагу, зокрема – у процесі підготовки високопрофесійного фахівця в 
галузі музичної культурології, майбутніх науковців-дослідників проблем 
розвитку культурних процесів у суспільстві. Адже за допомогою інформації, 
яка висвітлюється у процесі засвоєння дисципліни «Синтез мистецтв у 
світових культуротворчих процесах: історія і сьогодення», магістри 
культурології мають можливість набуття нових відомостей і уточнення 
існуючих знань з проблем взаємодії різних мистецьких мов, шляхів та 
перспективних напрямків розвитку мистецтва у наш час, здобути окремі 
відомості щодо подальших умов плідного розвитку й саморозвитку 
особистості у світовому культурному просторі саме за допомогою занурення у 
різні види мистецтва. Отже, інформація, яку отримують магістри у процесі 
засвоєння матеріалів дисципліни, у подальшому полегшує процеси адаптації 
майбутніх професіоналів у своїй фаховій галузі.  

Метою курсу є надання магістрам культурологам знань з методології, 
теорії та історії питань синтезу різних видів мистецтва в минулому і сьогодні. 
Адже розвиток різних видів мистецтва у наш час є невідокремленим від 
процесів інтеграції, синтезу, що за своєю сутністю є найбільш явними 
проявами гармонії в культурі суспільства. Мета дисципліни також передбачає 
виховання майбутньої творчої молоді, здатної до професійного розвитку та 
саморозвитку упродовж життя, тобто таких особистостей в сфері культури, які 
володіють методами розкриття свого творчого, духовного, інтелектуального 
потенціалу в професійній діяльності засобами різних видів мистецтва, 
розуміючи їх специфіку та основні характеристики.  

Завдання дисципліни:  

- ознайомити магістрів культурологів, із комплексом понять, які 
складають основи теорії синтезу видів мистецтв, провідними положеннями 
сучасної науки щодо питання інтеграції та синтезу мистецтв; 

- дослідити особливості синтезу мистецтв в історичному аспекті, а також 
в умовах сучасного культуротворення; 

- надати студентам інформацію щодо специфіки сучасного 
культуротворчого простору в контексті світових мистецьких тенденцій 
синтезу та інтеграції мистецтв у наш час;  

- проаналізувати основні поняття, пов’язані з синтезом мистецтв, а 
також їх взаємодію із спорідненими поняттями; 

- розкрити особливості різних мистецьких мов та їх вплив на сприйняття 
людини в процесі спілкування з мистецтвом; 
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- надати студентам культурологам знання, допомогти набути навички і 
вдосконалити вміння щодо шляхів самостійного використання творчого 
потенціалу синтезу мистецтв у власній майбутній фаховій діяльності; 

- створити умови для набуття здобувачам освіти мовних 
компетентностей (володіння англійською, італійською мовами тощо) для 
максимального розкриття сутності синтезу мистецтв у національній та 
світовій науковій риториці; 

- ознайомити магістрів щодо особливостей взаємодії музики з іншими 
видами мистецтва в сучасних світових мистецьких процесах; 

- сформувати у магістрів навички творчого пошуку та відбору 
інформації з взаємодії різновидів мистецтва у різних його жанрах і видах, 
зокрема – у культурному просторі музичного мистецтва.  

Предметом навчальної дисципліни є синтез мистецтв у сучасних умовах 
культуротворення, вивчення перспективних напрямків розвитку модерного, 
сучасного мистецтва в Україні та за її межами, дослідження нових 
можливостей проявів творчості мистецької молоді з точки зору розвитку 
тезаурусу, загальної ерудиції, професійних можливостей та ефективної 
самореалізації у фаховій діяльності в галузі культурології.    

Об’єктом дисципліни є розвиток культурологічних та мистецьких 
тенденцій сьогодення в сфері синтезу мистецтв, вивчення перспектив 
взаємодії людини і соціуму в умовах сучасного культуротворення; залежність 
специфіки проявів єдності різних мистецьких мов від регіональних 
культурних особливостей. 

Вихідні навчальні компетенції (з інших курсів), необхідні для 
успішного засвоєння магістрами навчального змісту дисципліни: знання 
курсів історії світової культури, філософії, естетики, історії української та 
зарубіжної музики, історії стилів в мистецтві. 

Основні поняття: синтез мистецтв, інтеграція, сприйняття людини, 
емпатія, почуттєвість, емоційна сфера людини, різновиди мистецтва, 
синтетичні жанри мистецтв, художній образ, сучасне мистецтво, модерне 
мистецтво, специфіка мистецьких мов, розвиток особистості, розвиток 
культури, культуротворення, сучасний підхід до синтезу мистецтв, сучасне 
музичне мистецтво, комунікативні процеси, мистецтво і комунікація. 

Анотація дисципліни: дисципліна орієнтована на здобуття студентами 
знань щодо актуальних проблем взаємодії і взаємопроникнення різновидів 
мистецтва, їх вплив на розвиток і становлення особистості музикантів, а також 
представників професій різних видів мистецтва в суперечливих умовах 
розвитку сучасного суспільства й сучасного культуротворення, навичок 
практичного використання здобутих знань в процесі власного професійного 
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зростання. Завдяки розвитку тезаурусу, світоглядних орієнтацій та мотивації 
майбутніх професіоналів-культурологів до успішного особистого розвитку, 
саморозвитку та самопроектування, зростає їх можливість успішної соціальної 
та професійної адаптації. Під час засвоєння матеріалу передбачається 
наявність у магістрів знань, вмінь та навичок з курсів відповідних 
гуманітарних, культурологічних та  музикознавчих, дисциплін, предметів 
загально-професійного циклу. 

Місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: курс 
орієнтований на удосконалення системи знань, вмінь та навичок магістрів 
культурологів щодо процесів розвитку й формування особистості за 
допомогою взаємодії, взаємопроникнення різних видів мистецтв в 
історичному та сучасному культурологічному вимірах; здобуття магістрами 
перспективних світоглядних орієнтацій, необхідних для успішної професійної 
та особисто-творчої самореалізації в сучасному мистецькому та 
культурологічному просторі. 

Методика викладання передбачає читання лекцій (аудиторні заняття з 
використанням додаткових фото і відео матеріалів), проведення семінарських 
занять, підготовку доповідей та написання есе з їх подальшим обговоренням в 
аудиторії, індивідуальну, самостійну роботу студентів. 

Курс вивчається у 3 і 4 семестрах. Під час вивчення курсу планується одна 
модульна контрольна робота. По закінченні курсу студенти складають залік. 

Вимоги до засвоєння курсу «Синтез мистецтв у світових 
культуротворчих процесах: історія і сьогодення». 

Студенти повинні знати: 

- базові поняття курсу «Синтез мистецтв у світових культуротворчих 
процесах: історія і сьогодення»;  

- основні закономірності синтезу мистецтв в їх історичному ракурсі та з 
точки зору найсучасніших тенденцій розвитку; 

- принципи й особливості специфіки виразового й художнього потенціалу 
тієї чи іншої мови мистецтва; 

- особливості художньої творчості як однієї з базових складових розвитку 
особистості засобами мистецтва; 

- культурологічні та психологічні особливості сприйняття людиною 
художнього образу твору, що передбачає взаємодію, взаємопроникнення, 
інтеграцію мистецьких мов;  

- особливості синтезу, інтеграції мистецтв у нинішньому світовому 
мистецькому просторі;  

- основні принципи розвитку інформаційної культури, механізми розвитку 
комунікативно-професійного потенціалу особистості, критерії, що 
визначають її готовність до мовленнєвої (іноземної) взаємодії. 

 
Студенти повинні вміти: 
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- визначати й аналізувати сучасні напрямки процесів синтезу мистецтв; 
- самостійного знаходити та відбирати інформацію стосовно предмету 

курсу, критично оцінювати наукові концепції в галузях психології 
сприйняття, художньої творчості в аспекті синтезу мистецтв;   

- втілювати у власній культурологічній практиці основні психологічні, 
культурологічні та мистецтвознавчі положення щодо реалізації 
авторського творчого задуму за допомогою синтезу мистецтв; 

- самостійно робити неупереджені висновки щодо проявів синтезу 
мистецтв у культурологічних та мистецтвознавчих процесах, спираючись 
на фактологічний матеріал; 

- визначити методи та прийоми, що є найбільш ефективними для розвитку 
професійного мовлення студента як складової європейської 
міжкультурної комунікації у контексті їх мовної підготовки; 

- застосовувати нові активні форми і методи у вивченні іноземної мови, в 
частині комунікативних процесів та їх взаємодії. 
 
Навчальний курс складається з двох модулів (1. «Особливості процесів 

розвитку синтезу мистецтв в історичному аспекті», 2. «Специфіка процесів 
сучасного культуротворення в аспекті синтезу мистецтв») та двох змістових 
модулів: 1. «Особливості процесів синтезу мистецтв у сучасній культурі: 
історія і сьогодення»; 2.«Вплив синтезу мистецтв на розвиток особистості». 

У змістовому модулі 1. передбачене самостійне відвідування 
магістрами мистецьких акцій, що унаочнюють прояви синтезу мистецтв на 
сучасному етапі, і проводяться у виставковій залі ІПСМ НАМ України; 
виставковій залі НАМ України; виставковому комплексі “Мистецький 
арсенал”, інших виставкових та концертних залах).  

У змістовному модулі 2., беручи до уваги аспект сьогоднішньої 
мистецької практики у сфері взаємодії мистецтв, студентам пропонується 
обрати самостійно і доповісти про відвідування лекцій, концертів, вистав, 
презентацій тощо, предметом яких є вітчизняна мистецька й культурна 
практика з точки зору активізації тенденції синтезу мистецтв. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СВІТОВИХ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ: 
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ» 

  

  

Назва змістових модулів і тем 

 

 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Денна форма 

Загаль
ний 

обсяг 
годин 

Обсяг 
годин 

аудитор
них 

у тому числі 

Теоре
тичні, 
лекці
йні  

Практ., 

семіна
рські 

Сам
остій

на 
роб. 

Контр 

Мод.  

МОДУЛЬ І. Особливості процесів розвитку синтезу мистецтв в 
історичному аспекті 

Змістовий модуль 1. Особливості процесів синтезу мистецтв у сучасній 
культурі: історія і сьогодення 

Тема 1. Вступ до курсу. Синтез мистецтв: 
історичний аспект 

10 2      2  6 - 

Тема 2. Основні завдання синтезу мистецтв 10 2 2  6 - 

Тема 3. Роль художнього образу в синтезі 
мистецтв 

18 4 4  10 - 

Семінар: Художня образність в аспекті 
взаємодії мистецтв: сучасні завдання, пошуки, 
перспективи 

24 6  6 12 - 

Тема 4. Синтез мистецтв і розвиток особистості 
музиканта в умовах сучасного 
культуротворення 

16 4 4  8 - 

Тема 5. Сприйняття мистецтва: психологічний 
і культурологічний аспекти 

16 4 4  8 - 

Семінар: Теорії особистості в сучасних галузях 
наукових знань 

8 4  4 10 - 

Тема 6. Культурологічні основи єдності краси і 
корисності в мистецтві 

4 2 2  10 - 

Модульна контрольна робота за модулем 1 2 2    2 

Разом за змістовим модулем 1. 100  30 18 10 70 2 
Разом за модулем І. 100 30 18 10 70 2 
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МОДУЛЬ ІІ. Специфіка процесів сучасного культуротворення в аспекті 
синтезу мистецтв 

Змістовий модуль 2. Вплив синтезу мистецтв на розвиток особистості 
Тема 7. Специфіка різних видів мистецтва 16 4 4  8 - 

Семінар: Психолого-педагогічні та 
культурологічні основи впливу синтезу 
мистецтв на розвиток особистості 

24 6  6 12 - 

Тема 8. Образотворче мистецтво в синтезі 
мистецтв 

14 2 2  10 - 

Тема 9. Синтез у пластичних мистецтвах 18 4 4  10 - 

Семінар: Синтез мистецтв і дизайн 26 6  6 14 - 

Тема 10. Сучасні тенденції і стратегії розвитку 
синтезу мистецтв 

18 4   10 - 

Семінар: Роль синтезу мистецтв у художній 
культурі ХХІ століття 

24 6  6 12 - 

Контроль модульний за змістовним модулем 2. 2 2    2 

Разом за змістовним модулем 2. 110  34 14 18 76 2 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ ІІ 110  34 14 18 76 2 

Разом за модулем І та ІІ 210       64 32 32   146 4 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

МОДУЛЬ І. Особливості процесів розвитку синтезу мистецтв в 
історичному аспекті 

Змістовий модуль 1. Особливості процесів синтезу мистецтв у 
сучасній культурі: історія і сьогодення 

Тема 1. Вступ до курсу. Синтез мистецтв: історичний аспект 
Витоки синтезу мистецтв. Соціальні аспекти виникнення синтезу 

мистецтв. Синтез мистецтв у різні історичні епохи. Зв’язок синтезу мистецтв з 
соціокультурним розвитком суспільства. Залежність домінуючих видів 
мистецтва від ідеологічних, соціально-політичних та культурних умов 
розвитку суспільства в той чи інший історичний період. 
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Література: 5; 6; 7; 11; 19; 25; 27; 29; 34; 42; 44; 45; 57; 61; 63; 64; 70; 81; 86; 

89; 92.                          

 

Тема 2. Основні завдання синтезу мистецтв 

Вплив синтезу мистецтв на культурний розвиток особистості. 

Формування світогляду особистості і синтез мистецтв. Основні завдання 

синтезу мистецтв у світлі необхідності розвитку і саморозвитку людини 

упродовж життя. 

Література: 1; 2; 3; 7; 8; 12; 13; 17; 18; 20; 28; 30; 31; 34; 37; 46; 47; 50; 51; 52; 

53; 57; 61; 65; 70; 76; 77; 80; 82; 85; 87; 92. 

 

Тема 3. Роль художнього образу в синтезі мистецтв 

Поняття “художній образ” і його роль в синтезі мистецтв. Зв’язок 

художньої ідеї та синтезу в мистецтві. Творчий задум митця та спільна дія 

різновидів мистецтва. Роль художнього образу в синтезі мистецтв в наш час.  

Література: 4; 13; 18; 20; 34; 44; 48; 53; 55; 58; 66; 68; 71; 77; 78; 82; 85; 88; 90. 

 

Семінар: Художня образність в аспекті взаємодії мистецтв: сучасні 

завдання, пошуки, перспективи 

Питання до семінару: 

• Еволюція уявлень щодо поняття художнього образу в мистецтві. 

• Специфіка вираження художнього образу в мистецтві в залежності від 

засобів, технік, стилів, форм і методів. 

• Поняття художнього образу і художньої ідеї мистецького твору: 

онтологічні дискусії у межах сучасного культуротворення 

• Взаємодія мистецтв у сучасній культурі: пошуки нових шляхів художньої 

виразності. 

Література: 18; 21; 36; 44; 53; 55; 58; 59; 68; 71; 77; 78; 82; 85. 
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Тема 4. Синтез мистецтв і розвиток особистості музиканта в умовах 

сучасного культуротворення 

Основні завдання розвитку особистості в умовах сьогодення. Роль 

мистецтва у розвитку особистості. Становлення професіоналізму митця 

сьогодні. Розвиток особистості та синтез мистецтв: проблеми, пошуки, 

перспективи вирішення проблеми. 

Література: 4; 5; 16; 18; 24; 49; 55; 56; 57; 58; 59; 63; 64; 71; 72; 74; 82; 87. 

 

Тема 5. Сприйняття мистецтва: психологічний і культурологічний 

аспекти 

Психологічне підґрунтя художнього сприйняття. Залежність художнього 

сприйняття від вікових, соціальних, культурних чинників розвитку 

особистості. Основні закони художнього сприйняття. Роль різновидів 

мистецтва у художньому сприйнятті людини. Взаємодія різних видів 

мистецтва з точки зору психології художнього сприйняття.  

Література: 3; 18; 19; 23; 24; 32; 36; 41; 48; 55; 56; 57; 64; 72; 76; 77; 82; 83. 

 

Семінар: Теорії особистості в сучасних галузях наукових знань 

Питання до семінару: 

• Теорії особистості як методологічне підґрунтя наукових досліджень в 

різних галузях знань про людину. 

• Дослідження і оцінка в теоріях особистості. 

• Основні теорії  особистості від З.Фрейда до сучасності. 

• Феноменологічний та гуманістичний напрями в теорії особистості. 

• Базові положення вітчизняних психологів щодо теорій особистості. 

• Персонологія в сучасній системі наукових знань про людину. 

Література: 19; 23; 24; 36; 41; 48; 55; 57; 64; 72; 76; 77; 82; 83. 

 

Тема 6. Культурологічні основи єдності краси і корисності в мистецтві 
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Краса і корисність в мистецтві: особливості взаємодії. Поняття “краса” і 

“корисність” в соціокультурному розвитку суспільства. Основні чинники 

єдності краси і корисності в мистецтві. Особливості прояву краси і корисності 

в різних видах мистецтва. Важливість єдності краси і корисності в синтезі 

мистецтв. Практика єдності краси і корисності в мистецтві.   

Література: 7; 9; 15; 27; 28; 32; 38; 39; 46; 50; 52; 53; 54; 60; 66; 77; 82; 88; 91. 

 

Модульна контрольна робота за змістовим модулем 1. 

Оцінювання рівня знань, набутих вмінь та навичок магістрів 

культурологів після засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою 

модульної контрольної роботи, якою передбачається відповіді на тестові 

завдання (форма тестової відповіді на 20 запитань, що передбачають як 

відповіді розгорнутого, пояснювального змісту, так і відповіді у формі “так” 

чи “ні”), а також написання есею (до 3500 знаків) на тему: “Еволюція синтезу 

мистецтв у ХХІ сторіччі: застосування найсучасніших технологій і нові 

погляди на основні функції мистецтва в соціумі”. 

 

МОДУЛЬ ІІ. Специфіка процесів сучасного культуротворення в аспекті 

синтезу мистецтв 

Змістовий модуль 2. Вплив синтезу мистецтв на розвиток особистості 

Тема 7. Специфіка різних видів мистецтва 

Основні види мистецтва в культурі людства. Особливості різних 

мистецьких мов. Сприйняття різновидів мистецтва. Залежність художнього 

образу від мови мистецтва. Залежність синтезу, інтеграції мистецтва від 

використання того чи іншого його виду.  

Література: 15; 20; 28; 30; 32; 34; 38; 40; 43; 47; 54; 60; 69; 77; 79; 83; 84; 85. 

 

Семінар: Психолого-педагогічні та культурологічні основи впливу синтезу 

мистецтв на розвиток особистості 

Питання до семінару: 
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• Індивідуальність і особистість мистця: поняття розвитку, успішної 

самореалізації та творчості в сучасних умовах; 

• Роль різновидів мистецтва у розвитку особистості. Синергія у модерному 

мистецтві. 

• Практика використання сучасних технік і технологій в синтезі мистецтв. 

• Світові традиції та найяскравіші приклади організації конкурсів, 

фестивалів, виставок, метою і завданнями яких передбачено взаємодію 

різних видів мистецтва. 

Література: 16; 18; 24; 34; 49; 55; 56; 58; 59; 61; 63; 64; 71; 72; 74; 82; 87. 

 

Тема 8. Образотворче мистецтво в синтезі мистецтв 

Специфіка образотворчого мистецтва. Історичні аспекти синтезу 

мистецтва в образотворчості. Сприйняття образотворчого мистецтва та 

емоційно-естетичний розвиток особистості. Роль образотворчого мистецтва в 

синтезі мистецтв.  

Література: 3; 12; 20; 22; 28; 30; 34; 44; 47; 61; 63; 77; 78; 82; 84; 90. 

 

Тема 9. Синтез у пластичних мистецтвах 

Особливості пластичних мистецтв. Специфіка художнього образу в 

пластичних мистецтвах. Синтез та інтеграція в пластичних мистецтвах. 

Взаємозв’язок форми та змісту художнього образу в пластичних мистецтвах. 

Використання взаємодії мистецтв в сучасній мистецькій практиці.  

Література: 3; 5; 7; 8; 11; 13; 15; 21; 22; 32; 33; 36; 62; 66; 67; 68; 69; 73; 87. 

 

Семінар: Синтез мистецтв і дизайн 

Питання до семінару: 

• Розвиток дизайну і синтез мистецтв.  

• Особливості дизайну як виду мистецтва.  

• Єдність краси і корисності в дизайні.  
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• Теорія синтезу мистецтв в дизайні.  

• Прикладні аспекти взаємодії мистецтв в дизайні.  

• Основні тенденції розвитку синтезу мистецтв в сучасному дизайні.   

Література: 5; 7; 9; 14; 26; 27; 34; 38; 39; 40; 46; 58; 63; 64; 69; 74; 76; 77; 79. 

 

Тема 10. Сучасні тенденції і стратегії розвитку синтезу мистецтв 

Зростання ролі синтезу мистецтв в мистецькій практиці на сучасному 

етапі. Перспективні напрями розвитку синтезу мистецтв і їх використання у 

ХХІ столітті. Взаємодія культури і менеджменту: соціальний, 

культурологічний та естетичний аспекти. Актуальні завдання розвитку 

культури ХХІ століття і синтез мистецтв. 

Література: 4; 7; 25; 26; 28; 34; 38; 47; 61; 82; 87; 88; 90. 

 

Семінар: Роль синтезу мистецтв у художній культурі ХХІ століття 

Поняття “художня культура” на сучасному етапі. Розвиток сучасного 

мистецтва і культуротворчі процеси: аспекти взаємодії. Роль синтезу мистецтв 

в подальшому розвитку культури. Економічні, соціальні, політичні основи 

розвитку художньої культури. Взаємодія різновидів мистецтва як важливий 

навчально-виховний засіб впливу на розвиток культури суспільства.  

Література: 5; 6; 7; 10; 24; 34; 37; 38; 47; 51; 70; 61; 72; 74; 84; 88; 89. 

 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАННЯТЯ -32 год. 

Дивись Програму навчальної дисципліни 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА-146 год 

Завданнями для самостійної роботи магістрів в межах опрацювання 

матеріалу даного курсу передбачається розгляд і висвітлення під час лекційної 

роботи таких питань: 
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• Основні завдання і роль синтезу мистецтв в розвитку мистецької, 

загальнокультурної, соціальної, психолого-педагогічної, естетичної та 

інших складових суспільства. 

• Специфіка виразових засобів різних видів мистецтва. Вплив цієї специфіки 

на вираження художньої образності в тому чи іншому мистецькому творі. 

• Розкриття основ корисної взаємодії різних мистецьких мов.  

• Психологічні та фізіологічні (в межах психофізіології, загальної 

психології) передумови підвищення рівня ефективності впливу інтеграції, 

синтезу мистецтв на розвиток особистості, розкриття індивідуальних 

якостей та здібностей людини. 

• Використання сучасних технік і технологій у синтезі мистецтв: практичні 

приклади, знайдені самостійно. 

 

Критерії оцінки результатів самостійної роботи студентів 
 

У процесі проведення контрольних заходів викладач оцінює: 
– рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на 

самостійне опрацювання; 
– вміння використовувати теоретичні знання при виконанні 

практичних завдань; 
– обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого 

матеріалу; 
– повноту розкриття теми дослідження; 
– оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами. 
Результати самостійної роботи студентів оцінюються екзаменатором 

відповідної дисципліни або комісією. 
Результати оцінювання самостійної роботи студента проявляються у 

проведенні контрольних заходів з конкретної дисципліни. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Загальна організація оволодіння модульною програмою та 
оцінювання навчальної діяльності магістрів 

 
Загальний підсумковий контроль полягає у підведенні підсумків виконання 

усіх практичних завдань, що виконувалися протягом засвоєння матеріалів 
навчальної дисципліни, усуненням прогалин у засвоєнні окремих питань курсу 
та вирішенням питання про готовність кожного магістра до заліку. 
 Підсумкове семестрове оцінювання результатів навчальної діяльності 
студентів проводиться на екзамені за чотирибальною шкалою у вигляді оцінок 
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 
 

 
КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ МАГІСТРІВ 

 
 ОЦІНКА “ВІДМІННО”: Досконала відповідь. Студент володіє 

глибокими і міцними знаннями, здатний самостійно мислити, може визначати 
тенденції та протиріччя процесів, робить аргументовані висновки, вирішує 
творчі завдання.  

Діяльність викладача Діяльність магістра Кіль-
кість 
балів 

Термін 

• Лекції; 
• Консультації до 

курсу чи окремих тем; 
• Проведення 

семінарських занять; 
• Підготовка 

навчально-методичних 
матеріалів; 

• Проведення 
тематичних та 
модульних форм 
контролю, перевірка 
рівня засвоєння 
аспірантами 
навчального матеріалу; 

• Підсумковий 
контроль (залік). 

• Відвідування лекційних та 
семінарських занять; 

• Участь у семінарських заняттях 
(вивчення теоретичного матеріалу 
теми; виконання вправ, добір 
дидактичного матеріалу, обговорення  
проблемних питань, тестування, 
написання самостійної роботи тощо); 

• Самостійна робота студента 
(вивчення окремих тем або питань,  
що винесені на самостійне 
опрацювання, підготовка до 
семінарських  занять тощо); 

• Написання модульної контрольної 
роботи. 

• Підсумковий контроль. 

0-100 Відповід
но до 
розкладу 
занять та 
терміну, 
встанов- 
леного 
виклада 
чем 

Загальна кількість балів  (максимальна) – 100 
Підсумковий контроль – залік 
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ОЦІНКА “ДОБРЕ”: Чіткі відповіді з незначними несуттєвими 
неточностями, або ж відповіді вірні, однак неповні, або при всіх вірних 
відповідях відсутність самостійності мислення.   

ОЦІНКА “ЗАДОВІЛЬНО”: Схематичні, неповні або приблизні, частково 
невірні відповіді, відсутність відповідей на допоміжні запитання викладача.  

ОЦІНКА “НЕЗАДОВІЛЬНО”: невірні відповіді на переважну більшість 
запитань, або повна відсутність відповідей. Студент не розуміє основного 
навчального матеріалу, не здатен відтворити головні етапи історичного 
процесу або сутність головних теоретичних понять.  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Структура залікових кредитів дисципліни 

Кількість модулів та 
змістових модулів 

Кількість годин, відведених на: 
Аудиторні 

заняття 
Індивідуальна робота та 

самостійна робота аспірантів  
Модуль 1. 30 70 
Змістовий модуль 1.  30 70 
Модуль 2.  34 76 
Змістовий модуль 2.   34  76 
Разом за семестр 64 146 

 

 

Вимоги до заліку з предмету “Синтез мистецтв у світових 

культуротворчих процесах: історія і сьогодення” 

1. Витоки синтезу мистецтв.  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку 
90 – 100 А відмінно   

82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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2. Соціальні аспекти виникнення синтезу мистецтв.  

3. Синтез мистецтв у різні історичні епохи.  

4. Зв’язок синтезу мистецтв з соціокультурним розвитком суспільства.  

5. Залежність домінуючих видів мистецтва від ідеологічних,  соціально-

політичних та культурних умов розвитку суспільства в той чи інший 

історичний період. 

6. Вплив синтезу мистецтв на культурний розвиток особистості.  

7. Формування світогляду особистості і синтез мистецтв.  

8. Основні завдання синтезу мистецтв у світлі необхідності розвитку і 

саморозвитку людини упродовж життя. 

9. Роль художнього образу в синтезі мистецтв. 

10. Поняття “художній образ” і його роль в синтезі мистецтв.  

11. Зв’язок художньої ідеї та синтезу в мистецтві.  

12. Творчий задум митця та спільна дія різновидів мистецтва.  

13. Роль художнього образу в синтезі мистецтв в наш час.  

14. Основні завдання розвитку особистості в умовах сьогодення.  

15. Роль мистецтва у розвитку особистості.  

16. Становлення професіоналізму митця сьогодні.  

17. Розвиток особистості та синтез мистецтв: проблеми, пошуки, перспективи 

вирішення проблеми. 

18. Психологічне підґрунтя художнього сприйняття.  

19. Залежність художнього сприйняття від вікових, соціальних, культурних 

чинників розвитку особистості.  

20. Основні закони художнього сприйняття.  

21. Роль різновидів мистецтва у художньому сприйнятті людини.  

22. Взаємодія різних видів мистецтва з точки зору психології художнього 

сприйняття.  

23. Краса і корисність в мистецтві: особливості взаємодії.  

24. Поняття “краса” і “корисність” в соціокультурному розвитку суспільства.  

25. Основні чинники єдності краси і корисності в мистецтві.  
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26. Особливості прояву краси і корисності в різних видах мистецтва.  

27. Важливість єдності краси і корисності в синтезі мистецтв.  

28. Практика єдності краси і корисності в мистецтві.   

29. Специфіка різних видів мистецтва. 

30. Основні види мистецтва в культурі людства.  

31. Особливості різних мистецьких мов.  

32. Сприйняття різновидів мистецтва.  

33. Залежність художнього образу від мови мистецтва.  

34. Залежність синтезу, інтеграції мистецтва від використання того чи іншого 

його виду.  

35. Образотворче мистецтво в синтезі мистецтв. 

36. Специфіка образотворчого мистецтва.  

37. Історичні аспекти синтезу мистецтва в образотворчості.  

38. Сприйняття образотворчого мистецтва та емоційно-естетичний розвиток 

особистості.  

39. Роль образотворчого мистецтва в синтезі мистецтв.  

40. Особливості пластичних мистецтв.  

41. Специфіка художнього образу в пластичних мистецтвах.  

42. Синтез та інтеграція в пластичних мистецтвах.  

43. Взаємозв’язок форми та змісту художнього образу в пластичних 

мистецтвах.  

44. Використання взаємодії мистецтв в сучасній мистецькій практиці.  

45. Розвиток дизайну і синтез мистецтв.  

46. Особливості дизайну як виду мистецтва.  

47. Єдність краси і корисності в дизайні.  

48. Теорія синтезу мистецтв в дизайні.  

49. Прикладні аспекти взаємодії мистецтв в дизайні.  

50. Основні тенденції розвитку синтезу мистецтв в сучасному дизайні.   

51. Сучасні напрями розвитку синтезу мистецтв. 
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52. Зростання ролі синтезу мистецтв в мистецькій практиці на сучасному 

етапі.  

53. Перспективні напрями розвитку синтезу мистецтв і їх використання у ХХІ 

столітті. 

54. Культура і менеджмент.  

55. Актуальні завдання розвитку культури ХХІ століття і синтез мистецтв. 

56. Роль синтезу мистецтв в  художній культурі. 

57. Поняття “художня культура” на сучасному етапі.  

58. Мистецтво і культура: аспекти взаємодії, міжнаціональні комунікативні 

моделі.  

59. Роль синтезу мистецтв в подальшому розвитку культури.  

60. Економічні, соціальні, політичні основи розвитку художньої культури.  

61. Взаємодія різновидів мистецтва як важливий навчально-виховний засіб 

впливу на розвиток культури суспільства.  
 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
 

Педагогічні: 
– вербальний: пояснення, коментарі, обговорення; 
– аналітичний: робота з літературою, аудіо-відеоматеріалами; 
Мистецтвознавчі: 
– жанровий: визначення характерних ознак колективів за жанровими 
ознаками; 
– стилістичний: визначення характерних ознак колективів до певної 
історичної доби, національності, регіону. 
  

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Методичним забезпеченням дисципліни  є: 

1.         Лекціі, семінари, практичні заняття, відеофільми. 
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2.          Галузеві довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання (див. 
Рекомендована література) 
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