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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Москалюк Валентина Михайлівна – доктор філософськи наук, професор. Стаж роботи у вищих 

освітніх закладах IV рівня акредитації складає 20 років. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за 

темою «Формування творчої активності студентів у навчально-виховному процесі коледжу культури і 

мистецтв» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук.  

У 2003 році Москалюк В.М. присуджено наукове звання доцента. Протягом 2004-2007 р. навчалась у 

докторантурі при кафедрі світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. 

Володимира Даля. У 2009 році видала одноосібну монографію «Мова як естетичний простір української 

культури».  

У 2010 році захистила докторську дисертацію за темою «Проблема мови в естетичному світі 

українства». Москалюк В.М. має великий стаж педагогічної роботи, котрий вона розпочала з керівництва 

театром-студією, продовжила як викладач-методист коледжу культури і мистецтв та доцент і професор 

вищих освітніх закладів.  Лекції та практичні заняття професора Москалюк В.М. відрізняються високим 

науково-теоретичним та методичним рівнем, творчим підходом до постановки питань, що розглядаються, 

впровадженням активного діалогу зі студентами.  

Лекційний матеріал, викладений Москалюк В.М. з цікавістю сприймається і добре засвоється 

студентами, про що свідчать результати підсумкових контрольних перевірок знань.    

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мету викладання дисципліни «Філософія мистецтва» становить: 

  формування у студентів цілісного бачення і розуміння світу мистецтва, яке має свою особливу 

сутність і способи існування, а також процесів, котрі відбуваються у сучасному мистецькому просторі. 

У процесі навчання магістранти отримують необхідні теоретичні знання у ході лекційних занять, 

виконують практичні завдання з питань «Філософії мистецтва». Найбільш складні питання пропонуються 

для розгляду та обговорення на семінарських заняттях. 

Основні завдання курсу: 

 опанування основи художньої теорії та практики; 

 розуміння «наскрізних» історико-філософських оцінок і проблем різноманітних сутнісних складових 

мистецтва; 

 здатність до узагальнення, абстрагування та синтезу мистецького досвіду; 

 засвоєння критеріїв естетичної оцінки мистецьких творів; 

 розуміння філософських закономірностей розвитку мистецтва;  
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розуміння діалектичної єдності раціонального та ірраціонального досвіду в осягненні феномену мистецтва; 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 

Рік підготовки – I 

семетр 

Кількість кредитів ECTS 

– 3,0 

Рік підготовки – I 

семетр 

Модулів – 2  Семестр – II Модулів – 2 Семестр – II 

Змістових модулів – 4 
Лекції – (16 годин) 

Змістових модулів – 4 Лекції – (4 години) 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (2 години) 
Практичні – (14 годин) 

Індивідуальні – (0 

годин) 

Індивідуальні – (0 

годин) Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

  

Самостійна робота – 

(60 годин) 

Самостійна робота – 

(84 годин) 

Форма контролю – (1 

година екзамену) 

Форма контролю – (1 

година екзамену) 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Філософія мистецтва»  у студентів формуються наступні 

компетентності: 

1. 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий 

(магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальність 025 «Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 

історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного 

історичного періоду. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 

педагогічної інтерпретації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 
3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи 
втілення музичного образу у виконавстві. 
4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.     
10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати 
ризики. 
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У процесі вивчення дисципліни «Філософія мистецтва»  у студентів формуються наступні 

компетентності: 
026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням творчих, 

матеріально-технічних та інших ресурсів та застосуванням теорій та 

методів мистецтвознавства, театрознавства, циркознавства, режисури 

та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

22. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з 

питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану та 

тенденцій його розвитку. 

23. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій  сценічній діяльності. 

24. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному рівні. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних 

технологій у професійній діяльності. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку музики, літератури, образотворчого мистецтва, 

кіно, хореографії; історичні та сучасні факти про життя і творчість видатних особистостей у сфері 

мистецтва. 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного 

мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких 

процесів. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Філософія мистецтва» є лекційні заняття (16 годин), 

практичні(семінарські)  заняття (14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

● Методи навчання з дисципліни «Філософія мистецтва» 

 словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація відеоматеріалів); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів), виконання творчих самостійних завдань;  

 дослідницький, котрий сприяє вихованню інтересу до філософського знання з теорії 

мистецтва;  

 репродуктивний, котрий полягає у формуванні та безпосередньому втіленні власних творчих 

ідей та задумів студента у ході мистецької практики; 

 самостійна робота, пов’язана з опануванням світу мистецтва. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
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Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 
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Кількість годин 

В
сь

о
г
о
 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о
 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Мистецтво як предмет філософського аналізу. 

Тема 1. Проблема визначення мистецтва.  Мистецтво 

як форма культури. 
11 3   8 14 2   11 

Тема 2. Види та основні функції мистецтва. 10 3   7 12 2   10 

Разом за змістовим модулем 1 21 6 0 0 15 25 4 0 0 21 

Змістовий модуль 2. Філософські теорії мистецтва. 

Тема 2.1. Античні філософські уявлення про 

мистецтво. 
5 2   3 7  2  5 

Тема 2.2. Середньовічні філософські теорії 

мистецтва. 
6 2   4 5    5 

Тема 2.3. Гуманістичні уявлення про мистецтво 

епохи Відродження. 
8 4   4 5    5 

Тема 2.4. Філософські теорії мистецтва Нового часу. 6 2   4 6    6 

Разом за змістовим модулем 2 25 10 0 0 15 23 0 2 0 21 

Змістовий модуль 3. Основні категорії та принципи мистецтва 

Тема 3.1. Художній образ як головне поняття 

мистецтва. 
5  2  3 4    4 

Тема 3.2. Художній смак та художній стиль  у 

мистецтві. 
5  2  3 4    4 

Тема 3.3. Проблема істини у мистецтві. 5  2  3 4    4 

Тема3.4.Семіотика мистецтва. Симулякр. Образ і 

символ. 
5  2  3 4    4 

Тема 3.5. Зміст і форма в мистецтві. 5  2  3 5    5 

Разом за змістовим модулем 3 25 0 10 0 15 21 0 0 0 21 

Змістовий модуль 4. Місце та роль мистецтва в сучасному світі. 

Тема 4.1. Основні риси сучасного мистецтва. 6  1  5 7    7 

Тема 4.2. Свобода і детермінізм сучасного митця. 6  1  5 7    7 

Тема 4.3. Постмодерна філософія мистецтва. 7  2  5 7    7 

Разом за змістовим модулем 4 19 0 4 0 15 21 0 0 0 21 

Усього годин  90 16 14 0 60 90 4 2 0 84 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  Оцінка ECTS  
для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю не зараховано з можливістю 
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Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 500 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

500:5*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 500:5 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 5 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, модульний контроль 4, 

самостійна робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену 

(диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = 

результат екзамену (диф.заліку) 
Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого заліку) + 

результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, модульний 

контроль 4,  самостійна робота) = результат заліку 

0-34 F повторного складання повторного складання 
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4. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування занять студентами є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність 

дисципліни.  

Запізнення на заняття є неприпустимим. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Перегляд оцінки за виконане завдання можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом 

тижня створює комісію з переатестації, яка після проведення аналізу роботи студента повідомляє його про 

своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви 

у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо студент 1) використовує чужі конспекти 

першоджерел, оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо студент на семінарському занятті читає з 

ксерокопії, його відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових 

контрольних роботах, кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні 

спільних завдань (ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється, за потреби, виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8363
http://www.lib.kherson.ua/estet-smak-2.htm

