КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Філософський факультет
Кафедра етики, естетики та культурології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст. декана
філософського факультету
Комаха Л.Г.
______________________
«____» ________________ 201__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЕСТЕТИКА
для студентів
галузь знань
0301- Соціально-політичні науки
спеціальність
6.030104 - політологія
освітній рівень
Бакалавр
освітня програма
Політологія
спеціалізація ______________________________________________________________________________________________
(за наявності)

Вид дисципліни

Вибір ВНЗ

(назва спеціалізації)

Форма навчання
Навчальний рік
Семестр
Кількість кредитів ЕСТS
Мова викладання
Форма заключного контролю

денна
2017/2018
8
2
українська
екзамен

Викладачі: Стоян Світлана Петрівна, д.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та
культурології
Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________)
20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2017

«__»___

Розробники: Стоян Світлана Петрівна, д.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та
культурології

Затверджено

«_______» ______________________ 20____ р.
Зав.
кафедри
етики,
естетики
культурології
_______________________ ( Панченко В.І.)

та

Протокол № ____ від «_____» _____________ 20___ р.

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету

Протокол від «_____» _____________________201__ року №__
Голова науково-методичної комісії ____________________ (Маслікова І.І.)
«_____» _________________ 20___ року

ВСТУП
1. Мета дисципліни – курс «Естетика» розрахований на послідовне і всебічне
виховання здорового почуттєвого начала в людині та передбачає розгляд стрижневих
понять та категорій дисципліни, основних принципів художнього освоєння і пізнання
дійсності, специфіки розвитку мистецтва та його ролі в житті суспільства. Програма
спрямована на ознайомлення і засвоєння навчального матеріалу, пов’язаного із
основними школами і напрямами в історії естетичної думки, з найважливішими
теоретичними проблемами мистецтва, естетичними поглядами відомих вітчизняних і
зарубіжних мислителів.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку
художньої культури та їх специфіку; основні теорії філософії мистецтва; специфіку
розвитку та трансформації образотворчого мистецтва в контексті історичних етапів
розвитку людської культури. Вивчення дисципліни «Естетика» передбачає наявність
базових знань з курсів «Історія філософії», «Релігієзнавство», «Психологія», «Етика»,
«Історія світової та української культури», «Культурологія».
2. Вміти: застосовувати категоріальний апарат естетики; орієнтуватися в основних
естетичних концепціях; виявляти естетичний зміст явищ в межах сучасної культури;
аналізувати процеси та явища розвитку естетики та мистецтва; давати оцінку
тенденціям і явищам сучасного українського та світового мистецтва; застосовувати
набуті знання у подальшій практичній діяльності.
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження художніх явищ;
аналізу та прогнозування стосовно художньо-мистецьких подій та явищ; використання
іншомовних фахових інформативних джерел естетичної спрямованості.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Естетика» належить до переліку
нормативних дисциплін та викладається у ІІ семестрі ІV курсу бакалаврату. Навчальна
дисципліна знайомить студентів із основами естетичного освоєння дійсності,
історичними закономірностями художнього розвитку, історичною типологію
мистецтва, а також із специфікою основних естетичних категорій. Визначається
предмет, завдання, теоретичні основи, методологія, основні напрямки та проблематика
сучасних досліджень у сфері естетики. Послідовно аналізуються основні етапи
становлення естетичної думки й процес оформлення естетики в самостійну науку.
Окрема увага приділяється розгляду таких різновидів естетичної діяльності як дизайн,
мода, імідж. Досліджуються основні етапи становлення основних естетичних категорій:
прекрасного, потворного, трагічного, комічного, піднесеного, героїчного, низького,
естетичного. Розглядається роль мистецтва в структурі людського життя, його функції
та класифікація. Здійснюється аналіз специфіки етапів художньої трансформації
мистецтва в історії світової культури. Досліджуються психологічні механізми
художньої творчості та проблеми маніпуляції у просторі масового й сучасного
мистецтва.
4. Завдання (навчальні цілі) – полягають у всебічному освоєнні художньоестетичного досвіду людини, завдяки чому відбувається становлення чуттєвої
культури кожної окремої людини, її розуміння ролі, специфіки і призначення
художньої сфери, а також важливого місця мистецтва в історії розвитку світової
культури. У процесі роботи студенти оволодівають термінологічно-понятійним
апаратом дисципліни, проводять практичні дослідження, які допомагають розкрити
діалектику розвитку художнього процесу та його суперечності, а також встановити
роль традиційності та інноваційності в мистецькому просторі сучасності.
5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання Методи
автономність та відповідальність)
і навчання
оцінювання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1.1

1.2

1.3

1.4

1
Лекція,
предмет,
теоретичні основи, базові
поняття естетики, основні методи самостійна робота
естетичних досліджень
1
специфіку
історико-культурної
трансформації естетичних категорій
прекрасного, потворного, трагічного
та комічного
1
специфіку
історико-культурної
трансформації естетичних категорій
піднесеного, естетичного, героїчного
та низького
1
особливості
трансформації

естетичних
поглядів
Античності до ХХІ століття.

Лекція,
семінар,
самостійна
робота
Лекція,
семінар,
самостійна
робота

Лекції,
семінар,
самостійна
від
робота

1.5

1
Лекції,
роль
мистецтва в структурі
семінар,
самостійна
людського життя, його функції та
робота
класифікація

1.6

1
Лекції,
специфіку
історичних
етапів
семінар,
самостійна
художніх
трансформацій:
від
робота
первісності до сьогодення

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота
Конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
конспект
першоджерел,
екзаменаційна
робота
Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота,
екзаменаційна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзаменаційна
робота

5

Усні доповіді,
екзаменаційна
робота

5

Усні доповіді,
пояснення
до
конспекту
першоджерел,
екзаменаційна
робота
презентація
самостійного
дослідження,
письмова
контрольна

10

5

5

10

5

10

Вміти:
2.1

2.2

2.3

2
Семінари,
демонструвати
знання предмету
самостійна
робота
та завдань естетики; визначати
різновиди естетичної діяльності
та характеризувати їх специфіку
2
Семінари,
аналізувати
класичні та сучасні
Самостійна
робота
естетичні теорії, виокремлювати
найбільш актуальні проблеми в
контексті глобальних викликів
сучасності
2
Семінар,
здійснювати
аналіз основних
Самостійна
робота
естетичних категорій і на основі
теоретичних знань здійснювати
оцінку як класичних, так і
сучасних художніх творів

5

2.4

1
Семінар,
визначати
роль мистецтва у
процесі формування естетичного Самостійна робота
почуття

2.5

1
Семінари,
давати
оцінку тенденціям і
явищам сучасного українського та Самостійна робота
світового мистецтва

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

2
Самостійна
застосовувати
набуті теоретичні
робота
знання у практичній художньомистецькій
діяльності
й
створювати власні арт-проекти

комунікація:
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої літератури з
естетики
в
підготовці
до
семінарських занять та написання
самостійних робіт;
3
презентувати
результати
проведених досліджень у сфері
художньої культури, зокрема
мистецтва,
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів;
2
вести
полеміку стосовно питань
художньої культури та мистецтва
на основі матеріалу опрацьованих
першоджерел та використання
категоріально-понятійного
апарату дисципліни.
автономність
та
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
з
естетики,
вільно
володіти
методами обробки, аналізу та
синтезу наукової інформації
4
вирішувати
комплексні завдання,
пов’язанні із аналізом сучасного
стану художньої культури й
формулювати власну критичну
думку з цього приводу

робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

5

10

5

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
конспекти
першоджерел

3

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

3

Семінари

Дискусії

3

Самостійна

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

2

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,

5

робота

Семінари,
самостійна робота

4.3

Семінари,
4
нести
відповідальність
за
самостійна
робота
достовірність
та
незаангажованість
проведених
досліджень у сфері художньої
культури загалом, й мистецтва
зокрема

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
екзаменаційна
робота

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна екзаменом.
Перша частина курсу присвячена розгляду предмета, завдань, основних напрямів
естетичних досліджень; аналізу основних естетичних категорій та розгляду історичних
етапів трансформації естетичних поглядів від Античності до сьогодення.
Друга частина курсу присвячена дослідженню естетичних вимірів мистецтва та
проблем художньої творчості; розгляду основних історичних етапів художніх
трансформацій від первісності до сьогодення.
8. Схема формування оцінки:
8.1. 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.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
5 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
4 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
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки у відповіді

2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює
обговорення теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна робота:
8-7 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, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
6 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 та достовірність проведеного дослідження /
письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
6. Контрольна робота (3 питання):
20-18 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, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
17-14 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 та достовірність проведеного дослідження
/ письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
13-10 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на
необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
9-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 3 питання):
13,3-11 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, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи

10-8 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 та достовірність проведеного дослідження /
письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
7-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
8.2 Організація оцінювання
Види робіт

Семестрова кількість балів
Min – 36 бали
Max – 60 балів
протягом «3» х 4 = 12
«5» х 4 = 20

Усна відповідь1

До теми: 1,2,3…
семестру
Доповнення, участь До теми: 1,2,3… протягом «2» х 4 = 8
в дискусіях
семестру
Самостійна
До теми: 1,2,3… (есе, аналіз «6» х 1 = 6
індивідуальна
стану сучасного мистецтва)
робота
наприкінці
жовтня
(Див.
додаток)
Контрольна робота

«3» х 4 = 12
«8» х 1 = 8

До теми: 1,2,3… наприкінці «10» х 1 = 10
листопада

«20» х 1 = 20

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
30% від семестрової кількості балів
1

Підсумкове оцінювання у формі екзамену:екзаменаційне оцінювання відбувається в
письмовій формі. Білет складається з 3 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 13,3 білів. Що в
загальному підсумку дає 40 балів.
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
36
60

екзамен

Підсумкова оцінка
60
100

24
40

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до
екзамену студент має здати всі самостійні роботи та конспекти. Екзаменаційна оцінка не може бути
меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good

90-100
75-89

Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Частина 1. Естетика: історичні парадигми та
категоріальний апарат
Становлення естетики як науки
2
Естетичні
категорії прекрасного, потворного,
2
трагічного та комічного
Естетичні
категорії
піднесеного,
героїчного,
2
низького, естетичного
Трансформація естетичних поглядів від Античності
4
до сьогодення

Самостійна
робота

3
2

4
2

Частина 2. Естетичні виміри мистецтва та проблеми художньої творчості
Мистецтво в структурі людського життя, його
2
функції
Класифікація видів мистецтва
2
2
Історичні етапи художніх трансформацій: від
4
2
первісності до сьогодення
Психологічні механізми художньої творчості
2
1
Індивідуальна
самостійна
робота:
аналіз
сучасного стану мистецтва
Підсумкова контрольна робота
1
ВСЬОГО

Загальний обсяг 68 год., в тому числі:
Лекцій
– 20 год.
Семінари
– 10 год.
Самостійна робота - 38год.

20

4

10

4

3
4
4
4
8

38
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