




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс 2 - 

Семестр 3 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в тому числі: 90 - 

Аудиторні 42 - 

Модульний контроль 6 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 12 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Мета курсу «Естетика» – формування естетичної свідомості студентів; надання 

систематизованих знань, конструктивних і критичних навичок мислення щодо 

природи, критеріїв, форм та альтернатив ціннісного й творчого самовизначення 

людини у світі відповідно до уявлень про прекрасне і потворне. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей освітньої 
програми підготовки: 
Креативність. Здатність до продукування/генерації новітніх підходів оформлення 

результатів розумової діяльності; відкритість для інноваційних ідей і готовність до 

змін думок в світлі наявних даних і аргументів (ЗК-03). 

Емоційний інтелект.  Здатність відчувати емоційні стани, почуття, потреби і цінності 

інших людей; здатність ефективно керувати своєю емоційною сферою; здатність 

відчувати і розуміти соціальні відносини: взаємодопомога, терплячість, витримка і 

доброзичливість, їх важливість (ЗК-06). 

Навички оцінювання. Здатність оцінювати об’єкти філософського знання, їх основні 

проблеми та суперечності (ФК-05). 

 

 



3. Результати навчання за дисципліною 

Використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як смисловий простір 

міркувань у історико-філософському та теоретико-філософському контекстах (ПРН-

03-у). 

Здатність ефективно застосовувати загально-гуманітарні та філософські знання в 

різних сферах життєдіяльності (ПРН-02-с). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль І 

Естетика як філософська наука 

Тема 1. Предмет естетики в системі наукового знання 6 2 - 2 - - 2 

Тема 2. Естетична діяльність та її форми 8 2 - 4 - - 2 

Тема 3. Специфіка і структура естетичної свідомості.  5 2 - 2 - - 
2 

Тема 4. Основні естетичні категорії 9 4 2 2 - - 

Модульний контроль 4  

Разом 32 10 2 10 - 2 6 

Змістовий модуль 2 

Естетика як метатеорія мистецтва 

Тема 5. Естетика як метатеорія мистецтва 8 2 - 4 - - 2 

Тема 6. Історичні закономірності художнього розвитку 8 2 - 4 - - 2 

Тема 7. Мистецтво ХХ століття в контексті європейської 

естетики  
10 2 2 4 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 2 12 - 2 6 

Підготовка та проходження контрольних заходів 30  

Усього 90 16 4 22 - 4 12 

 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Естетика як філософська наука 

Тема 1. Предмет естетики в системі наукового знання 

Проблема термінології. Походження поняття «естетика». Зародження і становлення 

естетичної думки. Естетика як філософська наука. Предмет науки естетики, його 

історична динаміка. Предметне поле сучасної естетики. Функції естетики. Методи 

естетичних досліджень. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків. Інтеграція 

естетики з культурологією, соціологією, психологією. Зв’язок естетики із загально-

світоглядною проблематикою. 

 

Тема 2. Естетична діяльність та її форми 

Творчій потенціал людської праці. Людська особистість як об’єкт естетичної 

діяльності. Естетичні форми людських відносин. Природа в структурі естетичної 

діяльністі. Еестетична діяльність і мистецтво. Особливості, мета та види естетичної 

діяльності, співвіднесеність її з іншими видами людської діяльності. Художня та 

естетична діяльність. Дизайн як вид естетичної діяльності. 

 

Тема 3. Специфіка і структура естетичної свідомості 

Естетичне ставлення до дійсності. Поняття естетичної свідомості. Відмінність 

естетичної свідомості від інших форм духовного життя. Рівні функціонування 

естетичної свідомості: теоретичний і побутовий. Естетична потреба та її 

співвідношення з іншими сторонами естетичної свідомості. Розвиток естетичної 

потреби в онтогенезі. Естетичне почуття. Естетичний смак, критерії оцінки його 

розвинутості. Естетична інтуїція. Естетичний ідеал, його зв’язок з суспільним і 

моральними ідеалами людини і суспільства. Функції естетичного ідеалу Естетичні 

погляди й естетична теорія як елементи естетичної свідомості.  

 

Тема 4. Основні естетичні категорії. 

Естетичне як метакатегорія естетики. Міфологічна, утилітарна, моральна форма 

естетичного. Естетичне і "надчуттєве". Аксіологічне трактування естетичного. 

Історичні парадигми осягнення прекрасного (космоцентрична, природнича, 

формалістична, релігійна, суспільна, суб'єктивістська, діалектична). Онтологічна, 

гносеологічна, феноменологічна сутність прекрасного. Прекрасне як загальнолюдська 

цінність. Прекрасне і національна культура. 

Діалектика прекрасного і потворного. Зв'язок естетичних категорій прекрасного і 

потворного з етичними категоріями добра і зла. 

Прекрасне і величне. Величне як джерело піднесеного. Історична динаміка уявлень 

про піднесене. Пафосність і монументальність як вияв піднесеного в мистецтві. 

Піднесене та нице. 



Категорія трагічного як відображення екзистенційних суперечностей людського 

буття. Діалектика трагічного та її відображення у арістотелівському вченні про 

катарсис. Проблема трагічного в естетиці екзистенціалізму (Ж.-П.Сартр, А.Камю). 

Трагічне в сучасному мистецтві. 

Історична еволюція розуміння комічного («Поетика» Арістотеля, проблема 

комічного в середньовічній філософії; ренесансна теорія комічного; теорія 

«романтичної іронії»). Категорія комічного у філософії А.Бергсона. Комічне в теорії 

З.Фрейда. Філософія сміху М.Бахтіна. Комічне як засіб гармонізації буття. Комічне 

як вияв свободи і творчого потенціалу людини. Комічне в культурі постмодерної 

доби. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Естетика як метатеорія мистецтва. 

Тема 5. Естетика як метатеорія мистецтва 

Проблема походження мистецтва в світлі сучасної естетичної теорії. Процес 

автономізації мистецтва в культурі стародавнього світу. 

Мистецтво як мімесис. Теорія мімесису у філософії Арістотеля. Проблема 

художнього відображення дійсності в естетиці Ренесансу. Трактат Д.Дідро 

"Парадокс про актора": правда життя і правда мистецтва. Сучасна естетика про 

міметичну природу мистецтва (М.Гайдеггер). 

Мистецтво і гра: аналіз проблеми у філософії Геракліта, Платона, Ф.Шіллера, 

позитивістській філософії XIX ст. Аналіз ігрової природи мистецтва у праці 

Й.Гейзінги "Ноmo ludens". 

Концепція аполлонівського і діонісійського в мистецтві як відображення діалектики 

хаосу і космосу (Ф.Ніцше). К.Г.Юнг та неофрейдистська інтерпретація ідеї 

аполлонівського і діонісійського в мистецтві. 

Мистецтво як вияв діалектики загальнолюдського та національного. Традиція і 

новація в мистецтві. Мистецтво як поліфункціональна система. Функції мистецтва 

стосовно людини, суспільства, природи. Мистецтво як художня самосвідомість 

культури. Основні соціальні функції мистецтва у сучасному суспільстві. 

Поняття виду мистецтва. Проблема класифікації.  Загальна характеристика 

основних видів мистецтва (декоративно-прикладне мистецтво, література, 

живопис, графіка, скульптура, архітектура, музика, театр, кіномистецтво). 

Елітарне та масове мистецтво. Актуальний вид мистецтва в історії світової культури. 

Синтез мистецтв. Особливості синтетичних видів мистецтва.  

 

Тема 6. Історичні закономірності художнього розвитку. 

Художній розвиток суспільства. Художність як естетична категорія. Художній метод. 

Художній стиль: джерела формування і розвитку. Художній напрям. Художня течія. 

Свобода і детермінізм в мистецтві. Основні етапи розвитку мистецтва. Первісне 

мистецтво, його полі функціональність. Мистецтво стародавнього світу. Мистецтво 

середньовіччя. Мистецтво Відродження. Мистецтво нового часу.  



Тема 7. Мистецтво ХХ століття в контексті європейської естетики 

Модернізм як художньо-естетична система. Срібний вік у Росії та кінець класичної 

європейської культури. Художні напрями та течії модернізму. Постмодернізм як 

естетичний феномен. Принципи мистецтва соціалістичного реалізму. Contemporary 

аrt. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекції  1 5 5 3 3 

Відвідування семінарських занять  1 1 1 1 1 

Відвідування практичних занять 1 5 5 6 6 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 

Робота на практичному занятті 10 5 50 6 60 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи 25 2 50 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 136 - 120 

       Максимальна кількість балів:  256 

       Розрахунок коефіцієнта:0.234 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль І. 

Естетика як філософська наука 

Тема 1. Предмет естетики в системі наукового знання. 

1. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків: естетика і мистецтвознавство. 

2. Естетика і психологія. 

3. Естетика і філософія. 

4. Естетика і етика: проблема взаємозв’язку. 

 

Тема 2. Основні етапи і напрями розвитку вітчизняної естетичної думки. 

1. Українська естетична думка XVIII-XIX ст. 

2. Естетика епохи «Срібного віку» (П.Флоренський, В.Розанов, поети-символісти 

А.Бєлий, О.Блок, В.Іванов). 

 



Тема 3-4. Естетично-художня культура особистості у світлі цілісного духовного 

саморозвитку. Естетичні категорії і поняття: традиція та сучасний стан 

1. Зміст естетичної культури. ЇЇ місце в духовному розвитку особистості.  

2. Естетичне виховання і самовиховання як шлях розвитку естетичної культури. 

Засоби і методи естетичного виховання.  

3. Естетична культура та інтелект: завдання синтезу 

4. Ідеал прекрасного у світлі духовного саморозвитку особи 

5. Прекрасне і потворне: діалектика взаємозв’язку у житті й мистецтві 

6. Життєво-творча снага гумору. Образи сміхової культури. 

 

Змістовий модуль ІІ  

Естетика як метатеорія мистецтва 

Тема 5. Мистецтво як соціальний і культурний феномен. Морфологія 

мистецтва. 
1.  Феномен мистецтва, його естетична природа та світоглядний потенціал. 

2. Мистецтво та НТП. 

3. Мистецтво і сучасність. 

4. Роль мистецтва у формуванні людини. 

 

Тема 6. Історичні закономірності художнього розвитку. 

1. Феномен та основні етапи античного мистецтва. 

2. Естетична виразність та світоглядний зміст середньовічного мистецтва. Мистецтво 

Візантії й Західної Європи. 

3. Європейське мистецтво епохи Відродження та його всесвітньо-історичне значення. 

4. Естетичні альтернативи класицизму і бароко. Феномен українського бароко. 

5. Мистецькі стилі і напрями 19-го століття ─ реалізм, романтизм, імпресіонізм, 

символізм. 

 

Тема 7. Мистецька практика ХХ ст. 

1. Основні течії ( модерністського мистецтва: експресіонізм, кубізм, абстракціонізм, 

конструктивізм, футуризм, сюрреалізм. 

2. Постмодернізм: новий погляд на художню творчість. Основні характеристики 

постмодерністської філософії і естетики: заперечення істини, текстуальність і 

текстоцентризм, інтертекстуальність.  

3. Основні художні прийоми постмодернізму: цитатність, іронія. 

 



Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді 

або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, реферат.  

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 

час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

 

 

 



6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Предмет естетики 

2. Естетика Відродження 

3. Зміст і форма у мистецтві 

4. Естетика  в сучасній системі гуманітарного знання 

5. Естетичні концепції у культурі Стародавнього Сходу (Індія та Китай) 

6. Естетичний ідеал 

7. Естетика у Давній Греції 

8. Структура естетичної свідомості 

9. Трагічне та комічне 

10. Загальна характеристика  категорій естетики 

11. Західноєвропейська естетична думка XIX – XX  століть 

12. Метод і стиль в мистецтві 

13. Естетика Візантії та західноєвропейського середньовіччя 

14. Прекрасне і потворне 

15. Тема та ідея у творі мистецтва 

16. Проблема творчості в історії філософії 

17. Основні течії у мистецтві  ХХ століття 

18.   Естетика бароко 

19. Поняття дизайну і технічної естетики. 

20.  Мистецтво і мораль 

21. Видова специфіка мистецтва 

22. Категорія «естетичне» 

23. Мистецтво Відродження 

24. Структура естетичної свідомості 

25. Характеристика естетичної діяльності 

26.   Функції естетики 

27. Піднесене і низьке 

28. Загальна характеристика  категорій естетики 

29. Структура естетики 

30. Основні напрями мистецтва Нового Часу 

31. Мистецтво Стародавнього світу 

32. Український естетичний дискурс кінця ХІХ – першої половини ХХ століття 

33. Образотворче мистецтво 

34. Художник и духовне життя суспільства 

35. Зміст і форма у мистецтві 

36. Естетичні теорії XX століття 

37. Німецька класична естетика і естетика німецького романтизму 

38. Художній образ і символ 

39. Жанрова форма у мистецтві 

40. Тема та ідея у витворі мистецтва 

41. Естетика Просвітництва 

42. Походження і соціальні функції мистецтва 



43. Предмет естетики. Естетика в сучасній системі гуманітарного знання 

44. Специфіка естетичної свідомості: почуття, смак, ідеалистецька практика ХХ 

століття 

45. Етапи історичного становлення естетики як науки 

46. Естетична діяльність і мистецтво 

47. Героїчне як категорія естетики 

48. Естетика як теорія естетичної діяльності 

49. Структура естетики 

50. Мистецтво Стародавнього світу 

51. Основні напрями мистецтва Нового Часу 

52. Естетичні засади художньої творчості 

53. Жанрова форма у мистецтві 

54. Фантазія і уява 

55. Стиль як естетико-мистецтвознавча категорія 

56. Специфіка естетичного виховання 

57. Характеристика естетичної діяльності 

58. Німецька класична естетика і естетика німецького романтизму 

59. Проблема класифікації видів мистецтва 

60. Європейська естетична думка XVII—XVIII століть 

61. Художній образ і символ 

62. Гіпотези ґенези мистецтва 

63. Категорія «естетичне» 

64. Художнє життя суспільства 

65. Естетичний зміст професійної діяльності  

66. Єдність моральної та естетичної культури 

67. Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності. Художній образ 

68. Українська естетика: сучасний стан 

69.  Естетика Просвітництва 

70.  Естетичні засади мистецтва 

71.  Естетичний ідеал 

72.  Естетична діяльність і мистецтво 

73.  Прекрасне і потворне 

74.  Види мистецтва 

75.  Естетична культура особи 

76.  Український естетичний дискурс кінця ХІХ – першої половини ХХ століття 

77.  Функції естетики 

78.  Жанрова форма у мистецтві 

79.  Морфологія мистецтва 

80.  Поняття дизайну і технічної естетики 

81.  Естетика Нового часу 

82.  Естетика людських відносин. Природа естетичного 

83.  Образотворче мистецтво 

84.  Метод і стиль у мистецтві 

85.  Посткласична естетика 



86.  Естетичне сприйняття та емоції 

87.  Історичні закономірності  в історії художнього розвитку 

88.  Специфіка і структура естетичної свідомості 

89.  Естетична діяльність і мистецтво 

90.  Характеристика естетичної діяльності 

91.  Естетика у Стародавній Греції 

92.  Художній образ і символ 

93.  Стиль як естетико-мистецтвознавча категорія 

94.  Естетика романтизму 

95.  Художнє життя суспільства 

96.  Українська естетика у контексті національної культури 

97.  Мистецька практика ХХ століття 

98.  Предмет естетики 

99. Естетика Візантії та західноєвропейського середньовіччя 

100. Природа у структурі естетичної діяльності 

101. Прекрасне і потворне 

102. Піднесене і низьке 

103. Естетичне сприйняття та емоції 

104. Єдність моральної та естетичної культури 

105. Категорії «гармонія» і «міра» 

106. Мистецтво Середньовіччя 

107. Видова специфіка мистецтва 

108. Українська естетика: сучасний стан 

109. Категорія «естетичне» 

110. Художній образ. Етапи художньої творчості 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни  

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Разом: 90 год., лекції – 16 год., семінарські – 4 год., практичні – 22 год.,  

самостійна робота – 12 год., модульний контроль – 6 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва 

модуля 
Естетика як філософська наука  Естетика як метатеорія мистецтва 

Кількість 

балів за 

модуль 

136 балів 120 балів 

 

Теми 

лекцій 

Тема 1. 

Предмет 

естетики в 

системі 

наукового 

знання 

Тема 2. Естетична 

діяльність та її 

форми 

Тема 3. 

Специфіка і 

структура 

естетичної 

свідомості. 

Тема 4. 

Основні 

естетичні 

категорії 

Тема 5. Естетика як 

метатеорія мистецтва 

Тема 6. 

Історичні 

закономірності 

художнього 

розвитку 

Тема 7. Мистецтво ХХ 

століття в контексті 

європейської естетики 

Бали за відв. 

лекцій 

1 1 1 2 1 1 1 

 

Теми 

семінарських 

занять 
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к
о

ї 
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к
и

 я
  

Бали за відв. 

семінар. зан. 

- - - 1 - 1 1 

Бали за 

семін. зан. 

- - - 10 - - 10 

Теми практ. 

занять 

Тема 1. Предмет 

естетики в 

системі 

наукового 

знання 

Тема 2. Естетична 

діяльність та її форми 

Тема 3. Специфіка 

і структура 

естетичної 

свідомості. 

Тема 4. Основні 

естетичні 

категорії 

Тема 5. Естетика як 

метатеорія мистецтва 

Тема 6. 

Історичні 

закономірності 

художнього 

розвитку 

Тема 7. Мистецтво ХХ 

століття в контексті 

європейської естетики 

Бали за відв. 

практ. зан. 

1 2 1 1 2 2 2 

Бали за 

практ. 

заняття 

10 20 10 10 20 20 20 

Бали за сам. 

роботу 

5 5  5 5 5 5 

Види 

поточного 

контролю 

Модульний контроль №1 

(25 балів) 

Модульний контроль №2 

(25 балів) 

Модульний контроль №3 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен (40 балів) 
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