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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра філософії 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Гуманітарно-філософські студії : Естетика» 
 

Курс 2 

 Спеціальність 033  « Філософія» 

Письмова. Екзамен проводиться відповідно до розкладу екзаменаційної сесії 

в середовищі «Електронне навчання». Консультація перед іспитом буде 

проведена за розкладом у вигляді відеоконференції в Hangouts Meet. Всі 

допущені до іспиту студенти отримають запрошення на консультацію 

електронною поштою. 

Іспит відбувається у вигляді відповіді на питання, в яких презентована 

теоретична програма курсу. Умовою іспиту є включена відеокамера на 

Вашому комп’ютері. У разі її відключення, іспит може бути не зараховано. 

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для письмової відповіді.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: Відповідь за виконання  відповідей на питання– 40 балів.  

 

Критерії оцінювання: 

37-40 б. В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу і додаткову 

літературу. 

25-36 б. Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу.  

15-24 б. В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

5-14 б. Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово викладає його, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 
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цьому суттєві неточності. 

0-4 б. Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 

Перелік теоретичних питань:  

Екзаменаційні питання з естетики 

1. .Розкрийте особливості взаємодії естетики та мистецтва 

2. Обґрунтуйте різницю в поняттях «талант» та «геній» 

3. Розкрийте сутність художньої творчості 

4. Проаналізуйте погляди на художню творчість в добу античності 

5. Розкрийте проблему історичної типології мистецтва 

6. Обґрунтуйте сутність естетичного ідеалу 

7. Покажіть основні принципи європейської культури ХІХ- поч. ХХ ст. в розвитку 

проблеми художньої творчості 

8.  Охарактеризуйте сутність естетичного смаку 

9. Розкрийте поняття свободи і детермінізму в мистецтві 

10.  Назвіть основні риси естетичного почуття 

11. Охарактеризуйте роль і місце мистецтва в культурно-історичному просторі 

12. Розкрийте структуру естетичної свідомості 

13. Прокоментуйте основні чинники художньо-образної виразності 

14. Охарактеризуйте сутність стилю романтизму і наведіть приклади 

15. Дайте визначення і охарактеризуйте універсалізм художнього символу 

16. Охарактеризуйте сутність стилю реалізму і наведіть приклади 

17. Покажіть, як проявляється принцип у структурі художнього образу 

18. Охарактеризуйте сутність стилю класицизму в мистецтві і наведіть приклади 

19. Проаналізуйте чуттєву безпосередність художнього образу 

20.  Охарактеризуйте сутність стилю бароко у мистецтві і наведіть приклади. 

21. Покажіть, яким чином відбувається генезис художнього образу у мистецтві 

22. Проаналізуйте естетичні погляди Г. Сковороди 

23. Охарактеризуйте метафізичний статус категорії «естетичне» 

24.  Охарактеризуйте основні здобутки української класичної літератури (Т. 

Шевченко, Л. Українка, І. Франко) 

25. Проаналізуйте сутність, зв’язок та відмінність категорій «трагічне» та «комічне» 

26. Проаналізуйте розвиток української естетичної думки в добу українського бароко 

27. Проаналізуйте сутність, зв’язок та відмінність категорій «піднесене», «героїчне» та 

«низьке» 

28.  Назвіть основні здобутки розвитку  художньої культури  в добу Київської Русі 

29. Проаналізуйте сутність, зв’язок та відмінність категорій «прекрасне» та «потворне» 

30.  Розкрийте основні поняття мистецтва: стиль, напрям та художній метод 

31. Доведіть, що основні естетичні категорії мають метафізичний характер 

32.  Розкрийте основні поняття мистецтва: стиль, напрям та художній метод 

33. Охарактеризуйте структуру естетичної діяльності 
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34.  Обґрунтуйте, що живопис є основним видом мистецтва в добу Ренесансу 

35. Покажіть зв'язок естетичної діяльності та мистецтва 

36.  Охарактеризуйте основні риси готичного та романського мистецтва в добу 

Середньовіччя 

37. Проаналізуйте місце природи в структурі естетичної діяльності 

38.  Доведіть, що іконопис є основним видом православного мистецтва 

39. Охарактеризуйте людську особистість як об’єкт людської діяльності 

40.  Розкрийте феномен постмодернізму в сучасному мистецтві 

41. У чому, на вашу думку, полягає творчий потенціал людської праці? 

42.  Проаналізуйте особливості мистецтва модерну 

43. Охарактеризуйте естетичну діяльність та її основні форми 

44.  Проаналізуйте основні напрями мистецтва Нового часу 

45. Покажіть місце естетики в структурі міждисциплінарних зв’язків 

46.  Охарактеризуйте основні особливості мистецтва Середньовіччя 

47. Обґрунтуйте об’єкт і предмет естетики як науки про красу 

48.  Назвіть характерні риси античного мистецтва 

49. Охарактеризуйте особливість естетики як філософської дисципліни 

50. Проаналізуйте основні риси первинного мистецтва 

51. Охарактеризуйте  основні риси стилю  постмодерну. 

52. Проаналізуйте сутність, зв’язок та відмінність категорій «трагічне», «комічне», « 

драматичне» на прикладах з художньої культури. 

53. Охарактеризуйте особливості абстракціонізму як мистецької практики 20 століття 

54. Проаналізуйте особливості психоаналітичної естетики. 

55. Охарактеризуйте особливості сюрреалізму як мистецької практики 20 столітття. 

56. Проаналізуйте умовність і знаковість в художньому образі.  

57. Особливості моди та дизайну як головних чинників технічної естетики. 

58. Охарактеризуйте особливості художньої культури доби Ренесансу. 

59. Охарактеризуйте особливості художньої культури доби Нового часую 

60. Проаналізуйте  метафоризм, та алегоричність як складові художнього образу. 

61. Охарактеризуйте поняття стилю як естетико-мистецтвознавчої категорії. 

62. Опишіть структуру естетичної свідомості та її головних елементів. 

63.  Покажіть місце природи в структурі естетичної діяльності. 

64. Проаналізуйте сутність, зв’язок та відмінність категорій «прекрасне» і «потворне»  

на прикладах з художньої культури. 

65. Проаналізуйте сутність, зв’язок та відмінність категорій «гармонія» і «міра»  на 

прикладах з художньої культури. 

66. Охарактеризуйте особливості  сучасної української культурної  політики.  
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Екзаменатор  ___________________ д.філос.н., проф. Ковальчук Н.Д. 

 

 

Завідувач кафедри _______________ д.філос.н., проф. Додонов Р.О. 

 


