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ВСТУП
1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про
творчість як об'єкта естетичного аналізу, складність і багатогранність якого потребує
міжпредметного підходу до його вивчення (естетико-психологічні, моральноестетичні, психолого-мистецтвознавчі моменти). Здійснюється аналіз специфіки
творчого процесу в контексті історії розвитку музичного мистецтва. Дана мета
передбачає оволодіння теоретичними знаннями щодо логіки розвитку музичних
стилів та жанрів, що є результатами творчості видатних митців. Філософськоестетичне обґрунтування таких понять, як «творець», «творчість», «інтерпретація»
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики культурно-мистецького процесу; теорію та історію становлення
естетики як науки.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури та
мистецтва; виявляти сучасні тенденції розвитку мистецько-культурних явищ.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких
подій та явищ; використання іншомовних фахових філософсько-естетичних
інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Творчість в етико-естетичному
дискурсі» є дисципліною вільного вибору студента та викладається у V семестрі
бакалаврата. Навчальна дисципліна знайомить студентів із художньою творчістю як
засобом культурного і світоглядного становлення людини; творчим процесом як
простором і засобом культивування креативних сил художника, логікою розвитку
музичного мистецтва та формує навички теоретичного осмислення його феноменів.
Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про існуючі в історії руху
естетичної думки визначення творчості як естетичного феномену, художньої зокрема;
першоджерела естетичної теорії, в яких досліджуються проблеми художньої творчості;
становлення і розвиток творчих здібностей, художніх зокрема; поняття "художня
обдарованість", "талант", "геній"; природу художнього спілкування; сутність музики як
виду мистецтва, її різновиди, історію та закономірності розвитку музики Давнього
світу, доби середньовіччя, епохи Відродження, музичну культуру XVII - першої
половини XVIII ст., музики бароко, музичну культуру класицизму (друга половина
XVIII ст.), особливості романтизму в музиці, специфіку української та російської музики.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про найбільш
загальні закони всієї сфери творчої діяльності людей, основний поняттєвокатегоріального апарату її дослідження; процес художньої творчості, його структури;
психологічні механізми художньої творчості (нам'яті, мислення, уяви, інтуїції);
проблеми свідомого та підсвідомого, суб'єктивного та об'єктивного, свободи та
необхідності у процесі творчості, специфіку формування мистецьких явищ, основну
проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття явищ
музичної культури як результату творчого процесу. В результаті навчання студенти
мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях мистецтва, вміючи
надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам в межах різних
стильових напрямків.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Код
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Знати:
поняття
1
і ознаки творчості, її
види (наукова, художня,
технічна); розмежовувати
поняття "творчості" та "ремесла",
продуктивного та
"репродуктивного"; психологічні
механізми художньої творчості,
структуру творчого процесу
основні
1
тенденції в історії
розвитку естетичної думки
стосовно проблеми творчої
діяльності, художньої тощо;
визначення понять "художня
обдарованість", "талант", "геній";
Особливості
1
музики як виду
мистецтва та вплив світоглядних
орієнтирів
суспільства
на
розвиток
музики
як
виду
мистецтва;
Взаємозв’язок
1
між сферою теорії
та практики мистецтва, а також
логіку розвитку музичних стилів
в контексті теорії творчості;
Основні
1
музикознавчі
та
філософсько-естетичні
теорії
щодо музичного мистецтва;
Вміти:
2давати
естетичний
аналіз
художнього твору чи його
фрагменту, а також творчої
особистості митця;
застосовувати
2
загальні
положення естетичної теорії до
конкретних фактів художньотворчої практики;
Аналізувати
1
музичні твори з
виокремленням їх самоцінності
як результату творчого процесу.
комунікація:
використовувати
3
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої філософськоестетичної
літератури
при

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Лекції,
самостійна робота

Письмова
контрольна
робота

10

самостійна робота

Дискусія

10

Лекції

Письмова
робота

10

Лекції, самостійна Конспект
робота
першоджерел

5

самостійна робота

Усна доповідь

5

самостійна робота

Усні доповіді,
письмова
робота

20

Самостійна робота Письмові
роботи

10

Самостійна робота Дискусії

5

самостійна робота

3

Письмові
роботи

3.2

3.3

4.1

4.2

написанні самостійних робіт;
презентувати
3
результати
проведених
досліджень
та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів;
вести
2
полеміку стосовно питань,
пов’язаних
з
проблемами
творчості та історією музичного
мистецтва на основі володіння
категоріально-поняттєвим
апаратом естетики, теоретичного
музикознавства та філософії.
автономність
та
відповідальність:
шукати
4
та
критично
опрацьовувати
літературу
із
теорії творчого процесу та історії
музичного мистецтва, вільно
володіти
методами
обробки,
аналізу та синтезу наукової
інформації
вирішувати
4
комплексні завдання,
пов’язані із аналізом явищ
музичної
культури
та
порівнювати їх із результатами
власне проведених досліджень
мистецьких явищ сучасності.

самостійна робота

Презентація
самостійного
дослідження

5

самостійна робота

Дискусії

3

Самостійна робота Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

4

самостійна робота

10

Презентація
самостійного
дослідження

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовні частини.
В першій частині «Творчість як об'єкт етико-естетичного аналізу» здійснюється аналіз
загальних закономірностей феномену творчості, знайомство з понятійнокатегоріальним апаратом, філософськими теоріями, пов’язаними з обґрунтуванням
творчого процесу.
В другій частині «Історія музичного мистецтва» аналізується специфіка творчості в
музичному мистецтві, розглядаються мистецькі твори як предмет творчого процесу.
Заняття проводяться у вигляді лекцій з використання інтерактивних методів
навчання. Завершується дисципліна заліком.
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 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), 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:
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 (половина семестру):
Види робіт

Кількість балів за половину семестру
Min – 48 бали
Max – 80 балів
«2» х 6 =12
«4» х 6 = 24
«2» х 6 = 12
«2» х 8 = 16

Участь в дискусіях
Конспекти
першоджерел

Тема 1-17
Тема 15, 16

Самостійна
індивідуальна
робота1

Тема 5,7 - написання есе на «6» х2 = 12
теми, визначені викладачем.

«10» х 2 = 20

Тема 16. Дослідження явищ «12» х1 = 12
сучасної музичної культури
(вибір
музичного
стилю,
напрямку або представника,
підготовка
теоретичного
матеріалу, підбір відповідних
музичних прикладів та їх
аналіз, презентація отриманих
результатів)

«20» х 1 = 20

«12» х 1 = 12

«20» х 1 = 20

Підсумкова
контрольна робота

Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 балів, максимум – 40 балів
3

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100

балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80 (40+40)

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік
12
20

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва теми

Самостійна
робота
Частина 1. Творчість як об’єкт етико-естетичного аналізу
Тема 1. Предмет та завдання
2
курсу
«Творчість
в
етико естетичному дискурсі».
Тема 2. Життєдіяльність людини як
життєтворчість.
Феномен
естетичного
Тема 3. Проблема
художньої
творчості. Історичний аналіз.
Тема 4. Процес художньої творчості.
Структура творчого процесу.
Тема 5. Внутрішня
організація
процесу
художньої творчості.
Психологічні механізми творчості.
Тема 6. Роль продуктивної уяви у
творчому
процесі.
Своєрідність
творчої уяви композитора
Тема 7. Естетико-психологічні рівні
вивчення художньої творчості
Тема 8. Природа
та специфікація
художньої обдарованості
Контрольна робота

Лекції

2

4

2

6

2

8

2

8

2
2

8

2

Частина 2. Історія музичного мистецтва
10. Тема 9. Музика як вид мистецтва
2
11. Тема 10. Музичне мистецтво Давнього
2

4

12.

2

8

2

4

2

2

2

2

2
2

6
4

2

4

34

68

13.
14.
15.
16.
17.
18.

світу
Тема
11.
Музична
культура
середньовіччя та доби Відродження
Тема 12. Музична культура XVII першої половини XVIII ст.
Тема 13. Творчість Й.С.Баха та
Г.Ф.Генделя як вершина розвитку
музики бароко
Тема
14.
Музична
культура
класицизму (друга половина XVIII ст.)
Тема 15. Романтизм в музиці (XIX ст.)
Тема 16. Музичні напрямки наприкінці
XIX ст.
Тема 17. Історія української та
російської музики

Підсумкова контрольна робота
Всього:
Загальний обсяг 102 год., в тому числі:

Лекцій – 34 год.
Самостійна робота

- 68 год.
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