
 

 

 
Силабус 

навчальної дисципліни 
«Філософія мистецтва» 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІІ курс 

ІІІ семестр 

Семестровий 
контроль 

Екзамен – ІІІ семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

 
3 кредити ЄКТС/90 годин (14 лек., 14 сем., 62 самост. роб.) 

Мова викладання українська мова 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Дисципліна передбачає ознайомлення здобувачів зі світовою та 
українською філософською думкою про мистецтво. 

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є світова та українська філософська 
думка про мистецтво.  

Мета дисципліни – ознайомлення з напрямами наукових 
досліджень в галузі філософії мистецтва, характеристика 
наукового доробку світових та українських вчених.  

Завдання дисципліни – оволодіння теоретичними та 
історичними знаннями з питань філософської рефлексії про 
мистецтво.  

Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для 
вивчення дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії світової 
та української філософії та мистецтва; вміння аналізувати 
музичні твори як явища культури; володіння навичками 
абстрактного мислення. 

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного 
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних і створення нових 
знань та професійної практики згідно до компетентностей освітньої 
програми «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво. 

Чому можна 
навчитися 
(результати навчання) 

ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 
музикології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 
напряму та отримання нових знань. 
ПРН 2. Знати історію становлення науки про музику, етапи її 
еволюції, основні музично-історичні концепції. 
ПРН 3. Вільно орієнтуватися у світовому музично-історичному 
процесі від Античності до сьогодення, відповідно до сучасних 
наукових знань вміти обґрунтувати нове розуміння явищ 



світового музичного мистецтва. 
ПРН 4. Знати найновіші дослідження з історії світового й 
українського музичного мистецтва, у світлі сучасних знань вміти 
обґрунтувати нові погляди на його розвиток від витоків до 
сучасності, розуміти співвіднесеність українського музичного 
мистецтва зі світовими музично-історичними процесами. 
ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження 
для отримання достовірного результату, компетентно 
вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу 
наукового дослідження. 
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної  доброчесності у 
процесі здійснення наукової діяльності та проведення власного 
дослідження, застосовувати норми регулювання правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності. 
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи 
гуманітарних та мистецтвознавчих наук, а також методологію 
наукових досліджень, застосувати їх у власних наукових 
роботах, у викладацькій практиці та реалізації наукових та/або 
інноваційних проєктів. 

Критерії оцінювання 
(екзаменаційна 
політика)  

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів 

/ 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 бали. 

Шкала оцінювання: 
За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 
FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 
користуватися 
набутими        знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  
ЗK 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних наукових джерел. 
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 
Демонструвати фахові компетентності:  
ФK 1. Здатність до оволодіння глибинними знаннями в галузі 
музичного мистецтва та дотичних до нього міждисциплінарних 
напрямах. 
ФK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати 
методологію наукових досліджень на теоретичному і 
практичному рівнях з урахуванням специфіки музикологічної 
сфери. 
ФK 3. Здатність проведення критичного аналізу різних 
інформаційних джерел, авторських методик, конкретних 
освітніх, наукових та професійних текстів у галузі музичного 
мистецтва. 
ФK 4. Здатність глибоко розуміти закономірності музично-
історичного процесу. 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з семи базових 
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття, 



самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу. 

1. Філософія мистецтва Античності та Середньовіччя. 
2. Філософія мистецтва Відродження, бароко та класицизму. 
3. Філософія мистецтва мислителів просвітництва та 

класичної німецької філософії. 
4. Філософія мистецтва романтизму. 
5. Філософія мистецтва модернізму. 
6. Філософія мистецтва постмодернізму. 
7. Філософія мистецтва ХХІ ст. 

Форма контролю: екзамен. 
Види занять: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, бесіда тощо); 
– практичний метод (семінарські заняття); 
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 
– самостійна робота з науковою літературою 

(конспектування, рецензування, анотування); 
– інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо); 
– проблемний метод (розв’язання завдань, наукове 

реферування);  
– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Форми навчання: денна (очна). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та 
репозитарію 
НАКККІМ 

Література: 
1. Адорно Т. В. Эстетическая теория; пер. с нем. А. В. Дранов. 

Москва: Республика, 2001. 527 с. (Философия искусства). 
2. Американская философия искусства: основные концепции 

второй половины ХХ века – антиэссенциализм, перцептуализм, 
институционализм: антология: Пер. с англ. / сост., авт. вступ.ст., 
науч. ред. Б. Дземидок. Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: 
Одиссей, 1997. 320 с. 

3. Арістотель. Поетика; пер. з старогрец. Борис Тен; передм. 
Й. Кобова. Киев, 1967. 130 с. 

4. Банфи А. Философия искусства. Москва: Искусство, 1989. 
383 с. 

5. Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного: збірник; 
упоряд., авт. вступ. ст. і приміт.: Ф. С. Уманцев. Київ: Мистецтво, 
1990. 307 с. 

6. Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: 
истоки и современность. Санкт-Петербург: ООО «Издательство 
“Петрополис”», 1999. 240 с. 

7. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Львів: 
Літопис, 2004. 652 с. 

8. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, 
В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун. Київ: Основи, 2003. 503 с. 

9. Личковах В. Некласична естетика  в культурному просторі 
ХХ – поч. ХХІ ст. Київ, 2011. 222 с. 

Інформаційні ресурси: 
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Електронний каталог НАКККІМ. URL: 

http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libr/DocSearchForm 
3. Електронна бібліотека Національної парламентської бібліотеки 

України. URL: http://elib.nplu.org/  



4. Електронна бібліотека «Культура України». URL: 
https://elib.nlu.org.ua/ 

Локація та 
матеріально- технічне 
забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 
«Філософія мистецтва» забезпечується відповідною матеріально-
технічною базою, навчально-методичною документацією та 
матеріалами.  

Кафедра Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій 

Інститут Інститут практичної культурології та арт-менеджменту 

Інформація про науково-
педагогічних працівників 

 

Сіверс Валерій Анатолійович – доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри культурології та міжкультурних 
комунікацій. Освіта: Київський державний університет ім. Т. Г. 
Шевченка за спеціальністю «Філософія». Автор монографій, 
наукових статей, підручників з філософії та культурології. Член 
асоціацій культурологів. 

Інформація на сайті кафедри: 
https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-
kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-kulturolohii-ta-
mizhkulturnykh-komunikatsii/sivers-valeriy-anatoliyovych 

Оригінальність 
навчальної 
дисципліни (при 
наявності). Політика 
академічної 
доброчесності  

Навчальна дисципліна «Філософія мистецтва» розроблена на 
основі досліджень провідних вітчизняних та іноземних фахівців і 
демонструє комплексний підхід до особистісного розвитку 
здобувачів у закладі вищої освіти. 

Учасники освітнього процесу покликані дотримуватися політики 
доброчесності, чому сприяє функціонуюча в закладі ефективна 
система запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Лінк на дисципліну Google classroom: 
https://classroom.google.com/c/NDU0OTQ5NjY0OTQ1 

 
Розробник: Сіверс В.А., доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
культурології та міжкультурних комунікацій 
                                                                                                    ___________________ 
               (підпис) 
 
Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Музичне мистецтво». 
Гарант освітньої програми: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  
                                                                                                       ___________________                                          
                (підпис) 
 
Затверджено:  
Завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Бобул І.В.  
                                                      
                                                                                                             ____________________ 
                     (підпис) 
Директор Інституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А. 
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 


