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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна програма «Естетика» побудована з урахуванням вимог кредитно-модульної системи та 

державного стандарту вищої освіти. Метою викладання курсу є теоретико-методологічне забезпечення 

розуміння проблем естетики, спрямоване на розвиток естетичної рефлексії та застосування естетичних знань 

у підвищенні професійного рівня студентів музичної академії. 

Завданням даної дисципліни є засвоєння студентами найважливіших закономірностей естетичного 

освоєння людиною світу, природи та сутності мистецтва, ознайомлення з історією світової та вітчизняної 

естетичної думки та системою естетичних категорій, формування здатності до естетичного аналізу 

сучасного мистецтва та явищ суспільного життя. 

 

Вивчаючи естетику, студент повинен знати: 

• найважливіші закономірності генезису естетичної діяльності і естетичної свідомості 

• основні історичні етапи розвитку світової  естетичної думки 

• основні естетичні категорії і цінності 

• закономірності становлення мистецтва 

• сучасні проблеми розвитку світового та вітчизняного мистецтва 

• естетичні проблеми в найважливіших видах людської діяльності 

• закономірності естетичного виховання на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

 



Після проходження курсу, студент повинен  уміти: 

• самостійно опрацьовувати й аналізувати теоретичну та навчальну літературу з проблем естетики  

• практично застосовувати категоріальний апарат науки естетики 

• свідомо й компетентно аналізувати сучасні явища художнього життя  

• застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності 

 

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і 

наукових галузей: філософія та естетика, народна музична творчість тощо. За структурно-

логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з 

такими дисциплінами: «Історія та теорія світової культури», «Соціологія культури», «Принципи 

організації та проведення мистецьких заходів», «Практика з музично-просвітницької діяльності», 

«Історія світової музичної культури», «Історія української музичної культури». 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та 

засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Viber та Google Classroom, 

Googl meеt. У процесі навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні 

інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також 

обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять), музичні 

інструменти тощо. 

 
Тема 1.Лекція. Естетика як наука 

Тема 2. Семінар. Основні історичні етапи розвитку естетики. Доантична естетична думка 

Тема 3. Самосійна робота. Естетика Стародавньої Греції і Риму 

Тема 4. Самосійна робота. Естетика Середньовіччя 

Тема 5. Самосійна робота.  Естетичні ідеї епохи Відродження 

Тема 6. Лекція. Німецька класична естетика 

Тема 7. Європейська естетика ХІХ – поч. ХХ ст. ст. 

Тема 8. Семінар. Некласична естетика ХХ – ХХІ ст. ст. 

Тема 9. Лекція Естетична діяльність і проблема походження мистецтва 

Тема 10. Лекція. Естетична свідомість, особливості її формування. 

 Тема 11.  Лекція. Основні естетичні категорії 

Тема 12.  Семінар.  Естетичні проблеми семіології мистецтва 

Тема 13. Лекція. Соціально-естетична сутність художньої творчості 

Тема 14.  Семінар. Українська естетика в контексті розвитку світової і національної культури 

Тема 15. Лекція. Історичні закономірності художнього розвитку 

Тема 16. Лекція. Видова специфіка мистецтва в системі естетики 

Тема 17. Лекція. Естетичний розвиток особистості: від теорії до практики 

 

 

 

 

 

 

 

Базова форма навчання визначена навчальним планом (очна, денна).  

В сьогочасних реаліях пандемії в освітньому процесі запроваджена змішана форма навчання як 

синтез онлайн та офлайн варіантів. На даний момент дисципліна викладається з використанням 

засобів дистанційного зв’язку.   

Лекції, семінарські заняття, диспут, конференція, презентація, з обов’язковим використанням 

інформаційно-комунікативних технологій при підготовці до занять. 

 

 

Навчальні ресурси 

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у 

відповідну групу МOODLE. 

Форми та технології навчання 



 

 

Система оцінювання 

 

№ з/п Контрольний захід оцінювання 
Всього 

% 

1. 
Участь у обговореннях та доповнення на 

семінарах 

20 

2. Реферат за обраною тематикою 10 

3. 
Презентація досліджень за обраною 

тематикою 

10 

4. Відвідування лекцій 10 

5. Підсумкова контрольна робота 20 

6.  Екзамен (залік) 50 

 Всього 100 

 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми 

потребами. 

Навчання іноземною мовою (за потреби) 

За потреби навчальна дисципліна може викладатися англійською мовою. За бажанням 

студентів допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за 

тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.  

Неформальна освіта. 

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних 

та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-

мистецьких заходів, театрів, мистецьких експозицій та виставок, музичних фестивалів, конкурсів 

тощо.  

 

 

 


