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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – на основі надання знання студентам щодо природи, функцій, 
загальних законів та закономірностей естетичної діяльності людини і суспільства, 
художньої зокрема, сформувати в них розуміння логіки  естетичної діяльності 
культури як унікальних форм фіксації індивідуального досвіду олюднення світу, 
досвіду самонародження в культурі, що безперервно прилучує людину до пошуку 
нових відкриттів у сфері самоздійснення особи. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; основні історико-філософські теорії, у 
т.ч. методи філософії культури, теорії та історії культури; основні філософські поняття 
та категорії;. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
філософського знання в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  виявляти 
сучасні тенденції художньої культури, прогнозувати перспективи їх розвитку з 
урахуванням особливостей перебігу культурних процесів в умовах глобалізації;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, , 
культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових 
філософських інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Естетика» належить до переліку 
дисциплін вибору ВНЗ та викладається у VI семестрі бакалаврата. Навчальна 
дисципліна знайомить студентів із основами естетичної теорії, які є класичним 
розділом філософської науки. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 
методології, основні напрямки та проблематика естетики. З’ясовуються соціокультурні 
засади естетичної діяльності та досліджується історична динаміка художньої культури, 
а також її зв'язок з іншими культурними полями, приділяється увага проблемам 
філософської рефлексії над цими процесами. Розглядаються засади методології 
естетичної науки та перспективи її аплікації до проблем розвитку художнього поля,  
окреслюються основні типології естетичних категорій. Послідовно розглядаються 
базові теорії естетки. 

4. Завдання (навчальні цілі) – глибше зрозуміти складність та багатовимірність 
процесів, які стосується як особистої почуттєвої культури, так і суспільної, зрозуміти 
естетичну діяльність як філософську абстракцію та співвіднести з безпосереднім її 
виявленням  у реальності в конкретних формах її втілення. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
поняттєво-категоріальний апарат 
естетики 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 

5 



робота 
1

1.2 
Визначальні етапи розвитку 
історії естетичної думки, 
видатних її представників. 
 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
екзаменаційна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1

1.3 
Специфіку естетичної діяльності 
та естетичної свідомості. 
 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

6 

1

1.4 
Структурні елементи естетичної 
свідомості 
 

Самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1

1.5 
Закономірності художнього 
розвитку, природу та специфіку 
художньої діяльності та 
мистецтва. 
 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота, 
екзаменаційна 
робота 

5 

1

1.6 
Поняття і ознаки творчості , її 
види ( наукова, художня, 
технічна); розмежовувати 
поняття “творчості” та “ремесла”; 
визначення понять “художня 
обдарованість”, “талант”, “геній”; 
психологічні механізми художньої 
творчості, структуру творчого 
процесу. 
 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

14 

 Вміти:    

2

2.1 
Застосовувати загальні 
положення естетичної теорії до 
конкретних фактів естетичної та 
художньо-творчої практики. 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
Екзаменаційна 
робота 

5 

2

2.2 
Вести полеміку стосовно проблем 
почуттєвості та почуттєвого 
пізнання на основі володіння 
поняттєво-категоріальним 
апаратом естетики. 
 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

10 



2

2.3 
Давати естетичний аналіз 
художнього твору,  а також 
творчої особистості митця. 
 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

1

2.4 
Аналізувати сучасні процеси 
естетичної та художньої 
діяльності, виходячи зі знання їх 
природи та історії. 
 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

1

2.5 
виявляти протиріччя форм 
художнього розвитку; 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій 

5 

2

2.6 
готувати рекомендації та 
матеріали для консультацій 
представникам культурних 
організацій  щодо крос-тенденцій 
розвитку постсучасності 

Самостійна 
робота 

Текст 
рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
текст 
рекомендацій 

3 

3

3.2 
презентувати результати 
проведених постмодерних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

4 

2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
культурних протиріч 
Постмодерну в умовах 
глобалізації та міжкультурного 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом культурології. 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
постмодерних досліджень, вільно 
володіти методами обробки, 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 

2 



аналізу та синтезу наукової 
інформації 

дослідження, 
текст 
рекомендацій 

4

4.2 
вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
із верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених 
досліджень Постмодерну, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 
цінностей постсучасної культури  

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених культурних 
досліджень Постмодерну  

Семінари, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
екзаменаційна 
робота 

4 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін: 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7.Структура курсу: У курсі розглядаються природа та своєрідність, функції та 
загальні закономірності естетичної діяльності як засобу і сфери дійсного 
самоствердження особи, простору і механізму присвоєння родової всезагальності через 
переживання реальним суб’єктом особистих смислів буття. Розкривається її 
нерефлексований та універсальний характер. 

Перша частина курсу присвячена методології естетичної науки. У зв’язку з естетичною 
діяльністю вивчається естетична свідомість, її структурні компоненти: естетичне 
почуття, естетичне переживання, естетичний ідеал та естетичні погляди і теорії. 
Відбувається ознайомлення з основними естетичними категоріями: прекрасне і 
потворне, піднесе і низьке, трагічне і комічне, з категорією “естетичне”. Вивчається 
мистецтво як специфічна реальність,  система мистецтва та специфіка його окремих 
видів, процес художньої творчості та його складові. Досліджуються питання 
естетичного виховання. 

Друга частина курсу історичної динаміки естетичної діяльності та її кореляції з 
базовими естетичними поняттями, зокрема «мімезис», «вираження», «знак». 
8. Схема формування оцінки: 

8.1.Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 



(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Конспект першоджерел: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота: 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

6. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 



аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 

8.2. Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Усна відповідь1  Тема 1-15 «2» х 5 = 10 «5» х 4 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях 

Тема 1-15 «1» х 2 = 2 «1» х 4 = 4 

Конспекти 

першоджерел2 

Тема 5, 15 «2» х 4 = 6 «2» х 3 = 6 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Тема 6,16 - Опрацювання 

текстів першоджерел за 

програмою самостійної роботи 

«2» х3  = 6 «2» х5 = 10 

 Тема 3,16 - написати есе «6» х 1 = 6 «10» х 1 =10 

 Контрольна робота «3» х2  = 6 «5» х2 = 10 

ЕКЗАМЕН  «12» х 2 = 24 «20» х 2 = 40 
1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел в даній навчальній дисципліні не 

може бути більше, ніж 10% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 8 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в 
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів. Що в 
загальному підсумку дає 40 балів. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість балів екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

                                                           
 
 



Максимум 60  40  100 
    
 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до 

екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути 

меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно  / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Основні естетичні категорії 

1 

Тема 1. Естетичне. Його сутність та основні 
форми. Естетична свідомість та її 
структура.  

4 2 4 

2 
Тема 2. Природа і розвиток естетичних 
категорій  

6 10 4 

3 

Тема 3. Процес художньої творчості. 
Структура творчого процесу. Психологічні 
механізми творчості  

4 2 4 

4 
Тема 4. Естетичне сприйняття твору 
мистецтва  

4 4 4 

5 Тема 5. Видова специфіка мистецтва  6 6 4 

6 
Тема 6. Естетична культура та естетичне 
виховання 4 4 4 

     

Частина 2. Історична динаміка естетичної діяльності 

7 
Тема 7. Специфіка естетичної діяльності. 
Предметне поле естетики. 2 2 2 

8 Тема 8. Естетична культура Давнього Сходу 4 2 4 

9 
Тема 9. Антична естетика. Пластика як 
естетичний принци доби 4 6 8 

10 Тема 10. Ґенеза античного театру 4 2 2 

11 
Тема 11. Загальна характеристика 
естетики Середньовіччя 2 2 4 

12 
Тема 12. Загальна характеристика 
естетики Ренесансу 2 2 4 

13 
Тема 13. Загальна характеристика 
естетики Просвітництва 4 4 4 

14 Тема 14 Естетична теорія І. Канта 2 2 4 

 
Тема 15. Знак як базове поняття естетичної 
теорії модернізму 2 2 4 

15 Тема 16. Естетичні теорії і практики ХХ ст. 2 2 8 

16 Підсумкова  контрольна  робота   2  

 ВСЬОГО 56 56 68 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій   – 56 год. 
Семінари   – 56 год. 
Самостійна робота  - 68 год. 
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