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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань щодо константності 

естетичного у соціокультурній діяльності людини, що дозволить студентам розуміти його 

універсальне культуротворче значення, володіти експертними вміннями аналізу 

поліморфної естетосфери сучасних соціокультурних практик. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення даного курсу студенти повинні мати цілісне уявлення про 

естетичну складову культурного розвитку людства; про естетосферу як показник 

культурного рівня суспільства; знати основні філософсько-антропологічні, філософсько-

естетичні та культурологічні теорії і методи, що підтверджують взаємозалежність 

культури і сфери естетичного, специфіку і головні особливості сучасного етапу розвитку 

культури. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо естетичних явищ культури, 

культурно-мистецьких процесів та подій; коректно застосовувати понятійно-категоріальні 

апарати естетики й культурології в аналізі соціокультурних явищ; виявляти естетичну 

складову у процесах розвитку культури, прогнозувати перспективи її розвитку, 

усвідомлювати її експертне значення в аналізі стану культури; здійснювати авто 

моніторинг власних фахових вмінь. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією: збирання, аналізу, систематизації й доцільного оперування нею; 

використання іншомовних фахових культурологічних та естетичних інформаційних 

джерел; експертного ставлення до естетичної складової соціокультурних процесів і явищ, 

прогнозування та моніторингу естетичних тенденцій культурного розвитку. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні естетичні практики» 

знайомить студентів з естетичною складовою сучасних соціокультурних практик, 

розглядаючи її як показник їх духовної собівартості, віддзеркалення процесів 

саморозвитку людини, важливого важеля духовних змін у загальних процесах 

культуротворення. Визначаються завдання, теоретико-методологічні засади та основні 

напрямки дослідження естетико-культурної кореляції безпосередньо у практиці 

суспільного буття. З’ясовуються соціокультурні чинники сучасних естетико-художніх 

новацій, актуальних моделей творчості, структурних змін в естетосфері сьогодення, її 

варіативна пластичність; послідовно розглядаються її найбільш маніфестарні складові. 

Окрема увага приділяється теоретичній рефлексії на ці процеси, аналітичному 

інструментарію, створеному для їхнього аналізу. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 

естетосферу сучасної культури, напрямки та методи її дослідження. Результатом навчання 

має стати засвоєння студентами всього масиву теоретичних знань та вміння 

використовувати їх у самостійних дослідженнях та експертизі естетичної складової 

культурних явищ, представлених різноманіттям видів і форм. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ФК 1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та 

розв’язанні дослідницьких проблем. 

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 Методи викладання Методи Відсоток у 



(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

і навчання оцінювання підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

фундаментальні засади естетики як 

метатеорії мистецтва; предмет, 

методи , теоретичні основи 

досліджень естетичної складової 

культури, що склалися в філософії, 

філософській антропології, естетиці, 

культурології, соціальній філософії, 

психології, соціології 

лекції, семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

5 

1

1.2 

сутнісні засади та соціокультурні 

чинники формування актуального 
естетичного простору культури; 

основні концепти розуміння творчості 

як способу людської самореалізації 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 
 

усні доповіді, 

контрольна 
робота 

5 

1

1.3 

особливості постмодерного етапу 

розвитку світової художньої культури 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

конспект текстів 

5 

1

1.4 

принципи міждисциплінарного, 

естетико-культурологічного аналізу 

культурної практики, складові 

сучасної естетосфери 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

конспект текстів 

10 

1

1.5 

роль естетичного у семіотиці сучасних 

культурних явищ; 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

5 

1

1.6 

значущі явища сучасного естетичного 

простору, зокрема, естетичні форми 

художнього акціонізму 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

оперувати знаннями спеціальної 

літератури з питань культурно- 

історичного розвитку, пояснювати 

процеси соціодинаміки культури, 

вкоріненість в ній естетичної 

компоненти, причинно-наслідкові 

зв’язки розвитку людини і мистецтва 

Семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

конспект текстів 

5 

2

2.2 

пояснювати чинники 

соціокультурних змін та формування 

естетичних домінант як ознак 

культурного періоду 

Семінари, Самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

2

2.3 

коректно використовувати естетичні 

критеріїта естетичний 

категоріально-понятійний апарат у 

комплексному соціокультурному 

аналізі 

Семінар, Самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

1

2.4 

критично осмислювати культурно- 

естетичні феномени, здійснювати їх 

самостійне дослідження; формувати 

Семінар, Самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

5 



обґрунтовану експертну позицію в 

аналіз і естетичних явищ як 

специфічних феноменів культури; 

систематизувати отримані знання, 

обґрунтовувати висновки, розвиваючи 

власну естетико-куьтурологічну 

компетентність 

презентація 

самостійного 

дослідження 

1

2.5 

формувати власну фахову позицію 

щодо естетичних реалій; вести 

полеміку з питань естетичного 

характеру культурних феноменів 

Семінари, Самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

2

2.6 

працювати з фаховими джерелами, 

узагальнювати інформацію у 
відповідності до поставлених 

навчальних задач 

Самостійна робота усні доповіді, 

контрольна 
робота, 

презентація 

самостійного 
дослідження 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати самостійних 

досліджень у вигляді доповідей, 

презентацій, дискусій, реферування 

першоджерел 

Семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

експертні 

висновки 

3 

3

3.2 

вести полеміку з питань естетичної 

складової сучасної культури, 

естетичної специфіки культурних 

феноменів, оперуючи категоріально- 

понятійний апаратом культурології і 

естетики. 

Семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

експертні 

висновки, 

конспект текстів 

3 

2

3.3 

висвітлювати проблеми художньої 

культури та мистецтва на основі 

матеріалу опрацьованих першоджерел 

та використання категоріально-

понятійного апарату дисципліни. 

Семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

експертні 

висновки 

3 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

самостійно вирішувати комплексні 

завдання, пов’язані з експертизою 

естетичних складових сучасних 

соціокультурних практик на основі 

продуктивних моделей комплексного 

естетико-культурологічного аналізу 

Самостійна робота усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

експертні 

висновки 

2 

4

4.2 

вирішувати завдання, пов’язанні із 

аналізом сучасного стану художньої 

культури й формулювати власну 

Семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

5 



критичну думку з цього приводу презентація 

самостійного 

дослідження, 

експертні 

висновки  

4

4.3 

нести відповідальність за достовірність 

та незаангажованість проведених 

досліджень у сфері художньої культури 

загалом, й мистецтва зокрема 

Семінари, самостійна 

робота 

усні доповіді, 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

експертні 

висновки 

4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання 

дисципліни 

  

Програмні результати 

 навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 

виявляти і критично осмислювати актуальні 

проблеми сучасної філософської думки, 

розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження;.  

+
      +
      +
      

ПРН 2. Вміти описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах. 

      +
 

+
 

+
    +
 

+
     

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний 

поступ світової філософії, еволюцію 

філософських ідей і проблем. 

+
 

+
   +
         +
     

ПРН 5. Знати і використовувати фаховий 

словник та філософські засоби для донесення 

власних знань, висновків та аргументації до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

+
  +
    +
 

+
           

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. Ефективно здійснювати аналітичне 

обґрунтування та інформаційно-

організаційний супровід професійної 

діяльності 

        +
 

+
      +
 

+
  

 

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 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 



результати навчання (вміння 2.1 – 2.6); (комунікація 3.1 – 3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1 – 4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3,2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 − 21/35 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів): РН 1.3, 1.4, 2.1, 3.2 − 5/10 балів 

3. Самостійна робота (написання експертного висновку): РН −1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2. − 12/20 балів. 

4. Самостійна робота (дослідження культурно-естетичних феноменів): РН − 1.6, 2.1, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 − 10/15 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 у дискусіях на семінарах) та за 

самостійні роботи (робота з текстами, дослідження культурно-естетичних феноменів, написання 

експертних висновків). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- у максимальному вимірі     80 балів 

- у мінімальному вимірі     48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

у письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота у письмовій формі – РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 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. 

Студентам, які сумарно набрали кількість балів, нижчу за критичний мінімум – 60 балів, 

для отримання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми у 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 

ПКР/залік 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 у 

дискусіях 

Протягом семестру згідно із графіком 

навчальних занять. У разі відсутності 

студента на занятті теми необхідно 

відпрацьовувати у 

письмовому вигляді. 

«21» х 1 = 21 «35» х 1 = 35 

Самостійна 

робота 

Написання есе на тему «Творчість як 

антропокультурний феномен»; 

підготовка питань для проведення 

дискусії на дану тему. 

«10»х 1= 10 «15» х 1 =15 

Самостійна робота з першоджерелами – 

конспект 5 текстів (Додаток 

«1» х 5 = 5 «2» х 5 = 10 



самостійної роботи студента) до 

кінця березня. 

 Написання на основі 

отриманих знань щодо естетичних 

феноменів сучасної 

соціокультурної практики 

експертного висновку на окремий 

перформанс (вибір продуктивної 

методології аналізу, проведення 

моніторингу суспільного запиту на 

нього, процесів його створення та 

соціокультурного буття, 

презентація отриманих результатів). 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем: 1-2 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

семестрова 

оцінка  

 

60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1.Аудиторна робота: 

 Усна доповідь: 

35 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 

30 бали – 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. 

25 бали – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності. 

21 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

 Доповнення / участь у 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 ( конспект першоджерел): 

10 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями; 

5 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 
 3. Самостійна робота (написання ессе): 

15-13 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження 

12-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

бракує аргументації у поясненнях, необхідний зміст в основному розкриває, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність у проведеному дослідженні. 

Припускається несуттєвих неточностей. 

9-6 балів – студент в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота 

містить суттєві неточності 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, припускається суттєвих помилок, демонструє несамостійність у виконанні 

завдання. 

 4. Самостійна робота (текст експертного висновку): 



20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, глибоко 

та всебічно розглядає об’єкт культурно-естетичної експертизи, правильно інтерпретує отримані 

результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження/ підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але бракує аргументації у поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи. Припускається несуттєвих 

неточностей 

10-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, припускається суттєвих неточностей 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває об’єкт експертизи, припускається суттєвих помилок, 

демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

 

 5. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, глибоко 

та всебічно розглядає об’єкт культурно-естетичної експертизи, правильно інтерпретує отримані 

результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження/ підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але бракує аргументації у поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи. Припускається несуттєвих 

неточностей 

10-6 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, припускається суттєвих неточностей 

5-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває об’єкт експертизи, припускається суттєвих помилок, 

демонструє несамостійність у виконанні завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Hе зараховано / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

 

1 Творчість як принцип антропогенезу 2  30 

2 Різновиди сучасних естетичних практик 2 1 30 

3 
Індивідуальна самостійна робота: 

міждисциплінарний аналіз актуального 
естетичного феномену (на вибір) 

  40 

4 
Підсумкова контрольна робота 

 1 14 

 ВСЬОГО 4 2 114 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій  – 4 год. 
Семінари  – 2 год. 

Самостійна робота - 114год. 
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