
Зразок навчальної програми вибіркової дисципліни для «Каталогу вибіркових 

дисциплін»  

Назва дисципліни ……………Філософія мистецтва……………………………………………..  

Вид дисципліни 

(теоретична/практична)………………………………..теоретична…………..………………..… 

Освітній рівень………………………………………………………………бакалавр………...….. 

Спеціальність…………………………………………………всі спеціальності………………….. 

Спеціалізація (кафедра)…………….……………………….всі спеціалізації……………….….....  

Терміни вивчення (семестр)…………………………1 семестр…………………………………… 

Ключові результати навчання (уміння та навички):  

    

      В результаті вивчення студент повинен знати та вміти: 

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати та вміти: 

1. історію становлення моральної свідомості та механізми 

функціонування моральних відносин в суспільстві; 

2. основні категорії моральної свідомості та етики, які характеризують 

моральний вимір особи та моральний вимір суспільства; 

3. роль і місце моралі у вдосконаленні духовного світу особи й 

суспільства. 

4. оцінювати моральну практику життя з позицій добра і зла; 

5. захищати свою людську та національну гідність; 

6. свідомо і цілеспрямовано утверджувати високоморальні принципи в 

розбудові української державності; 

7. історію розвитку світової та вітчизняної естетичної думки; 

8. сутність основних категорій естетики: прекрасне, піднесене, трагічне, 

комічне; 

9. місце і роль мистецтва в розвитку суспільства; 

10. особливості процесу художньої творчості;  

11. цінувати роль естетичної теорії у формуванні загальної та фахової 



культури митця й, відповідно, реципієнта мистецтва; 

12. фахово аналізувати та оцінювати художні твори та результати 

дизайнерської діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Етика як наука про мораль. 

2. Основні категорії моральної свідомості та етики (добро і зло, моральний 

обов'язок, совість, гідність, щастя, сенс життя та ін.). 

3. Моральне життя людини. 

4. Моральне виховання. 

5. Етапи історичного розвитку естетичної свідомості. 

6. Естетичні категорії та їх буття (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне).  

7. Сутність мистецтва. Мистецтво як феномен культури та його місце в житті 

суспільства. 

8. Творчий процес та його особливості. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії)  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамену, проекту, практики 

 

Для заліку 

  12-ти бальною   

90-100 А 11-12 відмінно  

 

 

зараховано 

82-89 В 9-10 дуже добре 

74-81 С 7-8 добре 

64-73 Д 5-6 задовільно 

60-63 Е 3-4 

35-59 FX 1-2 не задовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 



0-34 F 0 не задовільно 

з 

обов’язковим 

поторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

 

Автор програми ………………………….…………………...Покотило Ганна Михайлівна….. 

 

 


