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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА» 

Освітній ступінь: Магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, ІI семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Чаус Андрій Денисович 

Контакти +380(50)366-18-31; e-mail: a.chaus@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Доцент кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Чаус Андрій Денисович – кандидат філософських наук, доцент кафедри. Стаж роботи у закладах вищої 

освіти складає 18 років. Почав викладати на кафедрі філософії у 2004 році, у 2008 році  захистив  

кандидатську дисертацію на тему «Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну» при відділі 

філософської антропології Інституту  філософії імені Г. Сковороди НАН України.  

У 2010 році пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі філософії 

при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2011 році видав навчальний посібник з грифом МОН “Українська культура у вимірах постмодерну” 

у співавторстві з  Вячеславою О.А. 

У 2013-2014 рр.  навчався на курсах “Дистанційне навчання в системі Moodle” при Східноукраїнському 

національному університеті імені В.Даля та отримав диплом про підвищення кваліфікації державного 

зразка. 

У 2017 році  пройшов курси тематичного удосконалення “Інноваційні компоненти у педагогічній 

діяльності викладача вищої школи” при НМАПО імені П.Л. Шупика. 

У 2019 році  пройшов  курси підвищення кваліфікації за напрямом “Філософія” у Вищій школі 

філософії при Інституті  філософії імені Г. Сковороди НАН України. 

У 2022 році пройшов міжнародне онлайн стажування «Навчально-наукова діяльність в сучасному 

університеті: виклики, рішення, перспективи» на базі Білостоцького університету (Польща). 

Лекційні та семінарські заняття  доцента Чауса А.Д. проходять на належному науково-теоретичному 

рівні із застосуванням інноваційних підходів у навчанні та використанням інформаційних технологій. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета викладання дисципліни «Філософія мистецтва» полягає у формуванні 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 практичних 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; 
 розуміння діалектичної єдності раціонального та ірраціонального досвіду в осягненні феномену     

мистецтва 
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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 

 

 

Кількість кредитів ECTS 

– 3,0 

 

Рік підготовки – I 

 

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

Змістових модулів – 4 Лекції – 16 годин Змістових модулів – 4 Лекції – 4 

Загальна кількість годин – 90 Загальна кількість годин – 90 Практичні – 2 Практичні – 14 годин 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 Тижневих годин для денної 

форми навчання:  
аудиторних – 2  

самостійної роботи  

студента – 4 

Семестрових годин для заочної 

форми навчання:  
аудиторних – 6,  

самостійної роботи  

студента – 6 

Самостійна робота – 60 Самостійна робота – 84 

Форма контролю – 
диф.залік 

Форма контролю – 
диф.залік 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення 

дослідження або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

та вимог. 

Загальні 

Компетентності (ЗК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  3. Здатність 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК5. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад 

культурно-мистецьких процесів. 

СК12. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР03. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне) 

ПР17. Знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного мистецтва, особливості 

організації сценічної справи у межах різних історичних (культурних) епох. 

ПР18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку музики, літератури, образотворчого 

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

мистецтва. 

ПР19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати 

аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. 

ПР20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 

сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів. 

ПР26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

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

(14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Філософія мистецтва» 

 словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення); 
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 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 

  

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 
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 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  
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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 
 

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 диф.залік 

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 екзамену (диференційованого заліку). 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Вінкельман Й.Й. Про художній ідеал прекрасного. – К., 1990. – 256 с. 

2. Татаркевич В. Історія шести понять: Пер. з пол. – К., 2001. – 1978 с. 

3. Єфименко В.В. Культура середньовіччя. Культура Відродження // Історія світової культури / За ред. 

Л.Т. Левчук. – К., 1994. 

4. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика XX століття. – К., 1997. – 267 с. 

5. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К., 2002. – 430 с. 

6. Юхимик Ю.В. До проблеми міметичного зразка в ренесансному мистецтві // Наук. часопис Нац. пед. 

ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. – К., 2004. – 348 с. 

7. Кучерюк Д.Ю. Культура слов’ян. Україна в контексті культурно-історичних доль слов’янства // 

Історія світової культури: Культурні регіони. – К., 2000. – 395 с. 

8. Личковах В.А. Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики. – Чернігів, 2002. – 324 с. 



5  

9. Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К., 2001. – 236 с. 

10. Осьмак О.О. Експерсіонізм: традиції і сучасність // Художня культура: історія, теорія, практика: Зб. 

наук. праць. – К., 1997. –  С. 186 – 215. 

11. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. – С. 46 – 69. 

12. Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. – К., 1997. – С. 50 – 87. 

 

Допоміжна 

1. Адорно Т. Теорія естетики / Теодор Адорно ; [пер. з нім. П. Таращук]. – К. : Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2002. – 518 с. 

2. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності / В. Беньямін ; [пер. з нім. Ю. 

Рибачук] // Беньямін В. Вибране. – Львів: Літопис, 2002. – С. 53–97. 

3. Головей В. Ю. Проблема «кінця мистецтва» в контексті гегелівської концепції «художньої релігії» / 

В. Ю. Головей // Наук. вісн. Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. : Філософські науки. – 2008. – № 

12. – С. 229–236. 

4. Ґадамер Г.-Ґ. Актуальність прекрасного / Г.-Ґ. Ґадамер ; [пер. з нім. М. Кушнір] // Герменевтика і 

поетика / Г.-Ґ. Ґадамер. – К. : Юніверс, 2001. – С. 51 – 99. 

5. Ґадамер Г.-Ґ. Естетика і герменевтика / Г.-Ґ. Ґадамер ; [пер. з нім. М. Кушнір] // Герменевтика і поетика 

/ Г.-Ґ. Ґадамер. – К. : Юніверс, 2001. – С. 7–15. 

6. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод : у 2-х т. – Т. 1. Герменевтика І : Основи філософської герменевтики / Г.-

Ґ. Ґадамер ; [пер. з нім. О. Мокровольський]. – К. : Юніверс, 2000. – 464 с. 

 

Інформаційні ресурси 
1. www.lib.kherson.ua/estet-smak-2.htm 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського 

3. http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім Г.Сковороди 

4. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка 

5. www.gumer.info  – електронна бібліотека з гуманітарних наук. 

6. http://freelib.in.ua – безкоштовна електронна бібліотека. 

7. http://www.mediakrytyka.info – сайт часопису «МедіаКритика». 

 
 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-

лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі 

практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом 

завантаження робіт у Google Classroom.  
Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 
зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 
темами та розвине критичне мислення. 

 

http://www.lib.kherson.ua/estet-smak-2.htm
http://www.gumer.info/
http://freelib.in.ua/
http://www.mediakrytyka.info/

