




 

Вступ 

Мета дисципліни – спираючись на сучасні естетичні, психологічні, культурологічні та філософські дослідження показати природні передумови та соціально-культурну обумовленість людської особистості. Сформувати уявлення про механізми індивідуалізації і показати їх своєрідність та взаємодоповнюваність. Ознайомити студентів із механізмами ідентифікації та само ідентифікації особистості, які відіграють суттєве значення у процесі особистісного становлення. Виявити характер і значення рольової поведінки і іміджу в сучасній культурі..  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні психологічні та культурні механізми формування особистості. Особливе місце в цьому процесі займають естетичні механізми, пов’язані із відбором культурних цінностей, які засвоюються особистістю і визначають її культурне обличчя. Серед цих естетичних механізмів – само ідентифікація, рольова поведінка, імідж, індивідуальний стиль. В процесі індивідуального становлення творчість, особливо із залученням художніх і естетичних цінностей, відіграють найважливішу роль. 
Вміти здійснювати психологічний і естетичний самоаналіз. Володіти знаннями і вміннями до виховання і самовиховання необхідних культурних властивостей. Володіти механізмами формування власного іміджу та іміджу других осіб.  
Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; здатністю проведення досліджень, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміти шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Людська особистість як естетичний 
феномен» належить до переліку дисциплін вибору студенту та викладається у 3 семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із логікою розвитку музичного мистецтва та формує навички теоретичного осмислення його феноменів. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про культурно-історичний розвиток, взаємодію культури та природи, специфіку культурної еволюції, основні принципи класифікації культурної еволюції та її етапи, ранні форми культури, культуру збирання і полювання, культуру Стародавнього Сходу, античності, Візантійську культуру, середньовічну європейську культуру, культуру Відродження, специфіку Реформації і становлення культури Нового часу, культуру доби Просвітництва, західноєвропейську культуру ХIХ - ХХ століття, добу модерну та постмодерну. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про розвиток культури, специфіку формування особистості у культурному контексті, основну проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення етапів культурації особистості. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях культури, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками. ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації. 
 

 

 

 



5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

базові естетичні феномени та закономірності їх формування;  Лекції, самостійна робота 

Усна доповідь, підсумкова контрольна робота 

20 

1

1.2 

Базові канцепти людської особистості; самостійна робота Усна доповідь, підсумкова контрольна робота 

10 

1

1.3 

Естетичні домінанти формування людської особистості ; Лекції, семінарські заняття 

Усна доповідь, підсумкова контрольна робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

інтерпретувати соціально-психологічні та естетичні виміри особистості Семінари, самостійна робота 

Усна доповідь, підсумкова контрольна робота 

10 

2

2.2 

аналізувати механізми індивідуалізації особистості. Семінар, Самостійна робота 

Усна доповідь, презентація самостійного дослідження, підсумкова контрольна робота 

10 

1

2.3 

Визначати закономірності ідентифікації та самоідентифікації особистості Семінар, Самостійна робота 

Усна доповідь, дискусії, підсумкова контрольна робота 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої літератури в підготовці до семінарських занять та написання самостійних робіт; 
Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження 

5 

3

3.2 

презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи; Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження  
5 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань, пов’язаних з естетичним виміром особистості на основі володіння Семінари Дискусії 5 



категоріально-поняттєвим апаратом естетики та психології. 
 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

шукати та критично опрацьовувати літературу із історії культури, естетики вільно володіти методами обробки, аналізу та синтезу наукової інформації 
Самостійна робота Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження 

5 

4

4.2 

вирішувати комплексні завдання, пов’язані із аналізом культурних і естетичних явищ та порівнювати їх. 
Семінари, самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, презентація самостійного дослідження  
10 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
                     Результати навчання дисципліни  
 Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

. 
2

.1
 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх в рамках власного філософського дослідження. 
+ + + 

ПРН 5. Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її застосуванням. +  + + + + ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації. +  + + + + + + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками. 

+ + 

+ + + ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем. 

+ + + + + 

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень в різних формах наукової комунікації. 
 + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 

‘ Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
 



Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2-1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 36/ 60 балів 

2. Самостійна робота (дослідження певної форми інкультурації особистості): РН 2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12/ 20 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах) та за самостійні роботи (презентації, відео-презентації). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі 80 балів 

- в мінімальному вимірі 48 балів У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в письмовій формі.  
Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1-1.3, 2.1-2.3 - 12 / 20 балів  
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.  Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття. Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 
балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів Аудиторна робота: усна доповідь на семінарі, доповнення, участь в дискусіях 

До теми: 1-7 протягом семестру. У разі відсутності студента на занятті, теми необхідно відпрацювати в письмовому вигляді 
«9» х 4 = 36 «15» х 4 = 60 

Самостійна робота 

Презентація за вибором студента (Додаток самостійної роботи студента) 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова контрольна До тем 1-8 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



робота 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  15 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

12 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності; 
9 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
Доповнення / участь в дискусіях 3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  2 бали – доповнення змістовне,  1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (презентація): 

20 - 13 балів - здійснений на підставі аналізу технологій/способів/засобів включення в культуру  (освіта, мистецтво, театр і ін.) відзначається повнотою аналізу виявлених методів включення; оглядом сутності та аналізом історико-культурного розвитку; актуальністю/нагальністю/ змінністю форм у історико-культурному контексті та сучасному житті. 
12 - 3 бали – представлений дослідницький аналіз не відзначається повнотою проаналізованих технологій/засобів/способів; не висвітлена історико-культурна динаміка елементів залучення в культурне середовище; поверхово представлена класифікація засобів, методів/технологій. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

20-15 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 
9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
2-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  



 

7.3 Шкала відповідності: 
__Зараховано / Passed  60-100 

     Не зараховано / Fail  0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тематичний план лекцій і семінарських занять 

 

№ 
п/п 

Назва теми Лекції Семінари Самостійна 
робота 

Змістовна частина 1.   
1 Естетичний зміст людської індивідуальності і особистості 4 2 10 

2 Природні передумови індивідуальної  своєрідності особистості. 3 2 10 

3 Культурна обумовленість своєрідності особистості 3 2 10 

4 Проблема зовнішнього та внутрішнього в людини. 3  10 

Змістовна частина 2.   
5 Соціально-психологічні та естетичні виміри особистості 4  10 

6 Механізми індивідуалізації особистості. 3 2 10 

7 Ідентифікація і самоідентифікація в процесі інкультурації особистості. 3 2 10 

8 Імідж і індивідуальний стиль як естетичні характеристика особистості. 3  12 

9 Контрольна робота  2  

 Всього 26 12 82 

 Загальний обсяг 120 год., в тому числі: Лекцій – 26 год. Семінари – 12 год. Самостійна робота  - 82 год. 
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