Анотація
1. Опис навчальної дисципліни «Ет ика, ест ет ика »

Найменування показників

Характеристика навчальної дисципліни

Галузь знань:
02 Культура і мистецтво

очна форма навчання

Кількість кредитів 3

Здобувачі першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти

Загальна кількість годин – 90

Спеціальність (професійне
спрямування):
025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна
«Сольний спів»

Нормативна

Рік підготовки:
2
Семестр
програма

IV-й
Лекції

16 год

.
Тижневих годин для денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи здобувача вищої
освіти – 3,5

Семінарські
Освітній
рівень:
(бакалаврський)

перший

16 год.

Самостійна робота

58 год.
Вид контролю: дифереційований залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1/1,8
Міждисциплінарні зв’язки: філософія мистецтва, культурологія, психологія, педагогіка, історія української
державності та культури.
2. Мета дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань з навчальної дисципліни «Етика, естетика», про мораль
та її основні форми прояву, а також мистецтвом як спосіб естетичного (чуттєвого) пізнання світу. У процесі лекційних занять
здобувачі вищої освіти освоюють теоретико-методологічні засади етики та основні вектори розвитку сучасної естетичної науки.
Актуальні питання моральних цінностей у сучасному суспільстві та взаємозв’язки між естетичними концепціями та напрямками
мистецтва у ХХ-ХХІ століть винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять.
3. Завдання (навчальні цілі): формування у здобувачів вищої освіти системних знань про мораль та її основні форми
прояву, мистецтво як спосіб естетичного (чуттєвого) пізнання світу, володіння теоретико-методологічними засадами етики і
естетика, аналіз основних векторів розвитку сучасної етичної та естетичної науки, рефлексія актуальних питань моральних
цінностей у сучасному суспільстві та взаємозв’язки між естетичними концепціями та напрямками мистецтва у ХХ-ХХІ століть.
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти
компетентностей:
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі
музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньоестетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 12. Здатність працювати автономно.
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у вокальній музиці.
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.

3

4. Програмні результати навчання (ПР):
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей
драматургії, форми та художнього змісту.
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу,
принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних
дослідницьких жанрах.
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських інтерпретацій.
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результати навчання (1. знати;
2. вміти; 3. комунікація;
4. автономність та відповідальність)
Код
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 7
ЗК 12
ЗК 14.
ЗК 15

ЗК 16.

ЗК 17

Результати навчання
Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної
діяльності.
Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
Здатність
бути
критичним
і
самокритичним
Здатність працювати автономно.
Навички
використання
інформаційних і комунікаційних
технологій.
Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
Здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності
і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця
у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми
рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового
способу життя.

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Методи оцінювання та
пороговий критерій
оцінювання (за
необхідністю)

Відсоток
(%) у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

МН1, МН2, МН3,
МН4, МН5

МО1, МО2, МО3

5%

МН1, МН2, МН3,
МН4

МО1, МО2

6%

МН1, МН2

МО1, МО2, МО3

5%

МН1, МН2, МН3,
МН4, МН5

МО1, МО2, МО3

5%

МН1, МН2, МН3,
МН4

МО1, МО2

5%

МН1, МН2, МН3,
МН4, МН5, МН 6

МО1, МО2, МО3

5%

МН1, МН2

МО1, МО2, МО3

6%

МН1, МН2, МН3,
МН4, МН5

МО1, МО2, МО3, МО4

6%

СК 3.

Здатність усвідомлювати художньоестетичну
природу
музичного
мистецтва.

МН1, МН2, МН3,
МН4, МН5

МО1, МО2, МО3

6%

СК 9.

Здатність розуміти основні шляхи
інтерпретації художнього образу у
вокальній музиці.

МН1, МН2, МН3,
МН4

МО1, МО2

5%

МН1, МН2, МН3,
МН4, МН5

МО1, МО2, МО3, МО4

6%

МО5

40 %

СК 13.

Здатність використовувати широкий
спектр міждисциплінарних зв’язків.
Диференційований залік
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входят ь до блоків спеціалізації)

СК9

СК13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СК3

ЗК17

ЗК16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК15

+

ЗК14

+

ЗК12

+

ЗК7

+

ЗК3

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням
їх належності до певної доби, стилю, жанру,
особливостей драматургії, форми та художнього
змісту.
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію
музичного твору, створювати його художню
інтерпретацію.
РН
6.
Демонструвати
спроможність
до
самостійного дослідження наукової проблеми в
галузі музичного мистецтва та написання роботи
відповідно до вимог, готовність дискутувати і
аргументувати власну позицію.
РН
7.
Володіти
методами
опрацювання
музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу
музичного матеріалу, принципами формування
наукової теми та розуміння подальших перспектив
розвитку
даної
проблематики
в
різних
дослідницьких жанрах.
РН 8. Демонструвати володіння музичноаналітичними навичками в процесі створення
виконавських інтерпретацій.
РН
15.
Демонструвати
музично-теоретичні,
культурно-історичні знання з музичного мистецтва.
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з
особливостей музичних стилів різних епох.

ЗК2

Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки згідно розділу 7 «Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого рішенням вченої ради від 30 жовтня 2018 р., уведеного в дію
наказом ректора від 31 жовтня № 187-о.
ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
МН1 – словесний метод;
МН2 – метод пояснення;
МН3 – метод навчання за джерелами знань;
МН4 – метод демонстрацій;
МН5 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування, рецензування, індивідуальна науково-дослідна
робота, розв’язання практичних завдань, моделювання, картування тощо);
МН6 – метод інтерактивних ігор.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
МО1- усне або письмове опитування;
МО2 – діалогове спілкування;
МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
МО4 – презентації проекту та виступи на наукових заходах;
МО5 – диференційований залік.
Підсумкове оцінювання: диференційований залік.
Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість балів
здобувача вищої освіти формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових розділів (бали, отримані за
контрольні роботи та усного опитування), презентації тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали,
отримані за роботу на семінарських заняттях (чи практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу.

Зразки т ест ових завдань для модульних конт рольних робіт , перелік самост ійних завдань, пит ання т а завдання
підсумкової конт рольної робот и є складовою у мет одичних рекомендаціях до семінарських занят ь т а самост ійної робот и
здобувачів освіт и з даної дисципліни.

Зміст курсу поділений на 2 змістовні модулі. Кожний змістовий розділ включає в себе лекції, семінарські заняття,
самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
відповідної частини курсу.
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+

2
2
2
2
8
Всього

4
4
4
4
16

6

2
2
2
2
8

4
4
4
4
16

Контрольна
робота

40 балів

Семінарські
заняття

30 балів
Самостійна
робота

30 балів
Контрольна
робота

Диференційований
залік

Семінарські
заняття

2. Змістовий модуль
Естетика: теоретичний та практичний
аспекти

Самостійна
робота

1. Змістовий модуль
Етика: теорія та історія
теоретичних учень

(максимум)

40

6
100 балів

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання здобувачем вищої освіти під час семестрового
оцінювання не менше ніж 50 балів (крит ично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання
контрольних робіт та виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

При прост ому розрахунку от римаємо:
Підсумкова
оцінка

Семестрова кількість
балів

Диференційований залік

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних робіт
здійснюються відповідно до процедури закріпленої в «Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого рішенням вченої ради від 30 жовтня 2018 р., уведеного в дію
наказом ректора від 31 жовтня № 187-о.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму
залікових балів (60) має право, отримати підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами контролю.
Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.
Екзамен виставляється за результатами роботи здобувача вищої освіти впродовж усього семестру. Здобувач вищої
освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право отримати підсумкову оцінку без опитування чи виконання
екзаменаційного завдання за результатами контролю. Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 90
балів обов’язково складають залік.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку і є обов'язковим.
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння
здобувачами вищої освіти навчального матеріалу. Перевірка знань здобувачів вищої освіти проводиться за допомогою усного
опитування на семінарських заняттях; підготовки рефератів з теми.
Шкала відповідності оцінок: національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS

для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи),
практики,
дипломної роботи
Відмінно

90–100
82–89
74–81
64–73
60–63

А
В
С
D
Е

35–59

FX

Незадовільно
з можливістю повторного складання

0–34

F

Незадовільно
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Добре
Задовільно
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8. Структура навчальної дисципліни.
8.1 Тематичний план навчальної дисципліни
№
з/п

Кількість
годин

Назва теми

Лекції

Семінарські
заняття

Самостійна
робота

Змістовий розділ 1.
1. Етика: теорія та історія теоретичних учень
1

Теоретико-методологічні засади етики

2

2

6

2

Історія етичної думки від стародавніх часів до Новітнього
часу.

4

2

6

3

Етична думка України

-

2

8

4

Основні категорії етики

2

-

6

Професійна етика: поняття та типологія

-

2

4

5

Змістовий розділ 2.
2. Естетика: теоретичний та практичний аспекти
6

Теоретико-методологічні засади естетики

2

2

6

7

Історія зарубіжної естетичної думки

2

2

4

8

Історія української естетичної думки

-

2

8

9

Основні парні і непарні категорії естетики

2

2

4

10

Мистецтво як головний механізм чуттєвого пізнання світу

-

6

16

58

Усього годин

2
16

Загальний обсяг 90 год., в тому:
Лекцій – 16 год.
Семінари – 16 год.
Самостійна робота – 58 год.
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2. Афонін В. О., Шелупахіна Т. В. Етика та естетика: навч. посіб. для орг. самостійної роботи студ. Луганськ: Альма-матер,
2006. 240 с.
3. Естетика: підручник / за. ред. Л. Т. Левчук. Київ: Вища школа, 2006. 431 с.
4. Етика: навч. посіб. / за ред. В. О. Лозового, Київ: Юрінком Інтер, 2007. 223 с.
5. Малахов В. А. Етика: курс лекцій. Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. 213 с.
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