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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
денна форма навчання

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
90/3

Культура і мистецтво
спеціальність 025
«Музичне мистецтво»,
магістр

ІНДЗ: є

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання 5
Семестр 9
Лекції 30 год.
Практичні (семінарські) 6 год.
Самостійна робота 48 год.
Консультації 6 год.
Форма контролю: залік
заочна форма навчання

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Заочна форма навчання
Кількість годин/кредитів
90/3

ІНДЗ: є

Культура і мистецтво
спеціальність 025
«Музичне мистецтво»,
магістр

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання 6
Семестри 11
Лекції 10 год.
Практичні (семінарські) 4 год.
Самостійна робота 64 год.
Консультації 12
Форма контролю: залік 11 семестр

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Навчальний курс «Філософія мистецтва» передбачає висвітлення основних етапів
розвитку філософської теорії мистецтва, а також поглиблений аналіз його художньообразної природи та соціокультурних функцій. Важливою метою курсу є формування
творчої естетично розвиненої особистості, яка опанувала основи художньої теорії та
практики, засвоїла критерії естетичної оцінки мистецьких творів, розуміє закономірності
розвитку мистецтва. Відповідно його зміст підрозділяється на дві частини, кожна з яких
становить окремий змістовний модуль. Перший змістовний модуль присвячений аналізу
ключових напрямків історичного становлення філософії мистецтва; у темах другого
модуля концептуалізуються його сутнісні параметри: онтологічні та феноменологічні
аспекти мистецтва, його поліфункціональна природа та специфіка образно-символічної
мови.
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Вивчення даної дисципліни передбачає міжпредметні зв’язки з курсами філософії,
естетики, психології, культурології, мистецтвознавства.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ

До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
-

історичні етапи становлення філософської теорії мистецтва;
закономірності розвитку мистецтва в просторі і часі;
формальні та змістовні особливості різновидів художньої творчості;
провідні філософські концепції мистецтва;
особливості сучасних підходів до розвитку художньо-естетичної проблематики.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2.
Таблиця 2
денна форма

Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Сем.

Сам. роб.

Змістовий модуль 1. Основні етапи історичного становлення філософської
теорії мистецтва.
Тема 1. Філософський аналіз мистецтва в
10
4
6
античну епоху.
Тема 2. Проблеми сутності мистецтва в
9
2
2
4
філософсько-богословських теоріях
Середньовіччя.
Тема 3. Філософія мистецтва Нового Часу.
8
4
4
Тема 4. Філософські концепції мистецтва
11
4
6
новітньої доби.
Тема 5. Постмодерна філософія мистецтва.
6
2
4
Разом за модулем 1
44
16
2
24
Змістовий модуль 2. Філософський аналіз сутності мистецтва та природи
художньої творчості.
9
4
4
Тема 6. Тема 6. Філософські проблеми

Конс.

1

1

2

1

теорії мистецтва.
Тема 7. Феноменологія та герменевтика
мистецтва.
Тема 8. Семіотика мистецтва: знакові
аспекти художнього тексту і художнього
сприйняття.
Тема 9. Мистецтво і суспільство.
Особливості соціокультурних функцій
мистецтва.
Тема 10. Діалектика мистецтва. Проблема
рушійних сил і закономірностей його
розвитку.
Разом за модулем 2

11

2

7

2

12

4

7

2

46

14

Всього годин:

90

30

2

2

6

1

4

1

6

4

1

4

24

4

6

48

6

4

заочна форма

Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Сем.

Сам. роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Основні етапи історичного становлення філософської
теорії мистецтва.
Тема 1. Філософський аналіз мистецтва в
10
2
8
античну епоху.
Тема 2. Проблеми сутності мистецтва в
8
2
6
філософсько-богословських теоріях
Середньовіччя.
Тема 3. Філософія мистецтва Нового Часу.
10
1
2
6
Тема 4. Філософські концепції мистецтва
10
1
8
новітньої доби.
Тема 5. Постмодерна філософія мистецтва.
8
6
Разом за модулем 1
46
6
2
34
Змістовий модуль 2. Філософський аналіз сутності мистецтва та природи
художньої творчості.
8
6
Тема 6. Філософські проблеми теорії

1
1
2
4

2

мистецтва.
Тема 7. Феноменологія та герменевтика
мистецтва.
Тема 8. Семіотика мистецтва: знакові
аспекти художнього тексту і художнього
сприйняття.
Тема 9. Мистецтво і суспільство.
Особливості соціокультурних функцій
мистецтва.
Тема 10. Діалектика мистецтва. Проблема
рушійних сил і закономірностей його
розвитку.
Разом за модулем 2
Всього годин:

8

6

2

8

6

2

6

1

6

1

11

2

2

9

2

44

4

2

30

8

90

10

4

64
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Змістовий модуль 1. Основні етапи історичного становлення філософської
теорії мистецтва.
Тема 1. Філософський аналіз мистецтва в античну епоху.

Передумови становлення естетичної проблематики в епоху античності. Семантика
грецького поняття «техне». Космоцентризм античної естетики. Художньо-естетичний
аспект філософської системи Піфагора. Причини негативного ставлення до мистецтва
Платона. Концепт мімесісу у Арістотеля. Теорія мистецтва Горгія. Онтологічні та
метафізичні аспекти мистецтва в неоплатонізмі.
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Тема 2. Проблеми сутності мистецтва в філософсько-богословських теоріях
Середньовіччя.
Суперечливе ставлення до мистецтва в ранньохристиянську епоху. Обґрунтування
богонатхненної природи мистецтва та художньої творчості. Філософсько-естетичні погляди
християнських Отців Церкви. Причини іконоборчих тенденцій в християнській культурі. Богословська
теорія образу-символу. ФІлософсько-богословський аналіз функцій сакрального мистецтва. Проблема
адекватної образотворчої репрезентації Божественного. ФІлософсько-богословське обґрунтування
іконографічного канону.
Тема 3. Філософія мистецтва Нового Часу.
Мистецтво як форма об’єктивації Абсолютного духу у філософській системі Ф. Гегеля.
Особливості символічної, класичної та романтичної стадій розвитку мистецтва за Гегелем. Теорія
художнього символу. Гегелівський концепт смерті мистецтва. Філософські аспекти природи мистецтва в
критичній філософії І. Канта. Мистецтво як царина свободи. Трансцендентальна естетика І. Канта.
Антиномії художньо-естетичних суджень. Ролб творчої уяви та продуктивної фантазії. Неоплатонічний
характер філософії мистецтва Ф. Шеллінга. Міфологія як «першоматерія» мистецтва.

Тема 4. Філософські концепції мистецтва новітньої доби.
Абсолютизація статусу мистецтва в інтуїтивістській філософії А. Шопенгауера. Трагічне
мистецтво і світова воля. Спроби реалізації ідей Шопенгауера в музичній творчості Р. Вагнера. Причини
невдачі байретського проекту та конфлікту Р. Вагнера і Ф. Ніцше. Мистецтво як «метафізична втіха» у
філософії Ф. Ніцше. Народження трагедії із духу музики. Аполонівське та діонісійське в мистецтві.
Теорії «чистого мистецтва». Феноменологічна теорія мистецтва та художньої творчості. ФІлософськоестетичні ідеї в психоаналізі. Проблеми онтології та герменевтики мистецтва.

Тема 5. Постмодерна філософія мистецтва.
Аналіз симулятивної природи мистецтва в філософії Ж. Бодріяра. Поняття симулякру.
Симуляція проти репрезентації. Ідеї «кінця мистецтва» та завершення репрезентації в постмодерній
інтерпретації. Апологія симулякру у філософії Ж. Дельоза. Особливості сучасних арт-практик.
Принципи нематеріальності та прозорості в актуальному мистецтві. Перформативність та
концептуальність. Втеча від «гранд-наративів». Різома. Принципи деконструкції в сучасній художній
творчості. Філософський аналіз медіамистецтва та його різновидів. Концепт нової візуальності.

Змістовий модуль 2. Філософський аналіз сутності мистецтва та природи
художньої творчості.
Тема 6. Філософські проблеми теорії мистецтва.

Філософсько-етодологічні основи теоретичного аналізу мистецтва. Проблема
етимології та семантики поняття «мистецтво». Естетичне і художнє. Художній образ і
6

естетичні перетворення в мистецтві. Метафора. Символ. Алегорія. Діалектика змісту і
форми художнього твору. Ритм, простір і час в мистецтві. Мистецтво в структурах життєвого
світу людини. Проблема сприйняття мистецтва. Об’єктивні та суб’єктивні передумови

зміни ціннісних орієнтирів у сприйнятті мистецтва. Мистецтво і ціннісні форми
свідомості. Нередукованість художнього змісту. Мистецтво і мораль. Принцип
калокагатії. Мистецтво і наука. Прогностична функція мистецтва. Проблема взаємозв’язку
мистецтва і релігії. Специфіка культового мистецтва. Мистецтво і філософія.
Тема 7. Феноменологія та герменевтика мистецтва.

Проблеми онтології мистецтва: основні етапи філософського осмислення.
Онтологічна та метафізична проблематика в філософії мистецтва. Сутнісні аспекти
мистецтва в феноменології Е. Гуссерля. Онтологія мистецтва М. Гайдеггера як антитеза

ідеалістичній метафізиці. Принцип феноменологічної редукції в філософському осмисленні
мистецтва. Феноменологія художнього сприйняття М. Мерло-Понті. Тілесний аспект художньої
творчості. Духовне бачення. Специфіка герменевтичного аналізу мистецтва. Проми

сутнісної специфіки художнього зображення в герменевтичній філософії Г-Г. Гадамера.
Художній текст і художній витвір як форми буття мистецтва. Герменевтичні проблеми
розуміння та інтерпретації художнього твору.
Тема 8. Семіотика мистецтва: знакові аспекти художнього тексту і художнього
сприйняття.

Семіотика як універсальна теорія знаків і знакових систем. Знакові аспекти
художнього тексту і художнього сприйняття. Різновиди класифікації знаків. Предметне,
смислове та експресивне значення знаку. Проблема неадекватності знакового вираження..
протистояння автора і художньої мови. Художній образ як система предметних значень і
смислів. Знакова структура художнього тексту як система художніх висловлювант.
Співвідношення плану змісту і плану вираження. Семіотика вербальних мистецтв.
Принципи семіотичного аналізу творів образотворчого мистецтва.
Тема 9. Мистецтво і суспільство. Особливості соціокультурних функцій мистецтва.

Мистецтво в структурі людської життєдіяльності. Непрямий характер зв’язку
художнього і соціального. Соціальні фактори розвитку художньої культури. Вплив
мистецтва на соціальні процеси. Проблеми дегуманізації мистецтва в філософії Ортеги-іГасета. Мистецтво і політика. Проблема творчої свободи. Свобода і несвобода в
мистецтві.

Природа

соціальних

функцій

мистецтва

та

їх

історична

динаміка.

Поліфункціональність мистецтва. Проблема сприйняття мистецтва. Об’єктивні та
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суб’єктивні передумови зміни ціннісних орієнтирів у соціальному сприйнятті мистецтва.
Культуротворчий

потенціал

художньої

творчості.

Мистецтво

як

репрезентація

світовідношення та символічний код культури. залежність мистецтва від пануючої
картини світу, типу та характеру культури.
Тема 10. Діалектика мистецтва. Проблема рушійних сил і
закономірностей його розвитку.

Рушійні сили і закономірності розвитку мистецтва в просторі і часі. Принципи
діахронічного і синхронічного розвитку художньої культури. процеси диференціації та
інтеграції різновидів художньої творчості. Поняття художньо-історичного циклу. Теорія
художнього стилю. Історичні стилі мистецтва. видові та жанрові модифікації мистецтва.
Діалектика етнічного, національного і загальнолюдського в мистецтві. Історичні
закономірності художнього розвитку. Діалектика традиції і новації в мистецтві. Проблема
періодизації розвитку мистецтва. Актуальний вид мистецтва в історії культури.
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Проаналізувати еволюцію змісту поняття “форма” за книгою В.Татаркевича “Історія
шести понять”.
2. Визначити особливості філософського конструювання мистецтва за роботою Ф.
Шеллінга “Філософія мистецтва”.
3. Охарактеризувати наслідувальну природу мистецтва за твором Ґадамера “Мистецтво і
наслідування”.
4. Опрацювати вказані у списку літератури фрагменти текстів Ортегі-і-Гассета “Навала
мас” та «Дегуманізація мистецтва» і знайти відповіді на питання:
–

характеристика “масової людини”;

–

історичні фактори, які зумовили “навалу мас”;

–

які негативні наслідки навали мас для розвитку суспільства і мистецтва?

–

у чому проявляється “дегуманізація” мистецтва?

5. Мистецтво і філософія : діалектика художнього і філософського освоєння дійсності.
6. Охарактеризувати специфіку семіотичного дослідження образотворчого мистецтва (на
прикладі семіотичного аналізу абстрактних композицій В. Кандінського).
7. Проаналізувати семіотичний аспект наскельного живопису епохи палеоліту (за працею
Розина В.М. «Семиотические исследования». – М., 2001, с. 58-69).
8. Визначити естетичні особливості історичних стилів мистецтва (романіка, готика,
бароко, класицизм, модерн).
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9. Розкрити специфіку психоаналітичної концепції художньої творчості.
10. Охарактеризувати фактори становлення і розвитку художніх здібностей людини.
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
(ІНДЗ)
Програмою курсу передбачається обов’язкове індивідуальне науково-дослідне
завдання, яке виконується на основі засвоєння певного змістовного модулю або змісту
навчального курсу в цілому. Основна мета такого завдання полягає у систематизації,
закріпленні, поглибленні теоретичних знань із курсу та застосування їх при вирішенні
конкретних дослідницьких задач. Автор має продемонструвати рівень своєї фахової кваліфікації, ерудиції, а також володіння методикою та методологією філософськомистецтвознавчого дослідження. Виконання завдання покликані сприяти підвищенню
рівня інтелектуальної та дослідницької культури, більш глибокому осмисленню
найістотніших проблем розвитку сучасної філософії мистецтва, засвоєнню необхідних
форм та методів науково-практичної діяльності, розвиткові творчого мислення.
Завдання пропонуються у формі написання творчої роботи (есе), яка має
вирізнятися, з одного боку, концептуальним характером, а з другого, – самобутнім
авторським підходом до теми. Передусім, на високу оцінку може претендувати робота,
яка містить власний погляд на розглядувану проблему, відзначається логічністю і
переконливістю аргументації, конкретними прикладами з історії культури, зв’язком із
сучасними культурними реаліями.
Робота повинна містити план, обґрунтування вибору теми, концептуальні висновки
і список використаної літератури. Орієнтовний обсяг такої роботи – 10 - 15 сторінок.
Примірна тематика творчих робіт:
1.
Мистецтво і культура: суперечливий характер їх взаємозв’язку.
2.

Проблема поліфункціональності мистецтва.

3.

Історична зумовленість соціокультурних функцій мистецтва.

4.

Проблема автономії художньо-естетичних цінностей.

5.

Специфіка художньо-естетичної діяльності в контексті розвитку духовної культури.

6.

Проблеми взаємозв’язку мистецтва і релігії.

7.

Мистецтво і філософія: діалектика художнього і філософського освоєння дійсності.

8.

Мистецтво і мораль.

9.

Мистецтво і наука. Прогностична функція художньої творчості.

10.

Поняття і сутність метафізики мистецтва.

11.

Природа мистецтва у філософії неоплатонізму та християнському богослов’ї
Середньовіччя.

12.

Метафізика мистецтва в ідеалістичних системах Нового Часу.

13.

Проблеми онтології та метафізики мистецтва в ірраціоналістичних філософських
концепціях кінця Х1Х – початку ХХ ст.

14.

Онтологія мистецтва М. Хайдеггера як антитеза ідеалістичній метафізиці.

15.

Проблеми онтології мистецтва в сучасній герменевтиці.

16.

Специфіка герменевтичного і структуролістичного аналізу мистецтва.
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17.

Проблеми розуміння та інтерпретації художнього витвору.

18.

Семіотика вербальних мистецтв.

19.

Семіотика візуальних мистецтв.

20.

Типологія історичних стилів мистецтва.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 3
Модульний
контроль
(мах = 60 балів)

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Модуль 2
Змістовий модуль 1
Т1
3

Т2
3

Т3
3

Т4
3

Т5
3

Т6
3

Загальна
кількість
балів

Модуль 3
Змістовий модуль 2
Т7
3

Т8
3

Т9
3

ІНДЗ

МКР 1

МКР 2

10

30

30

Т 10
3

100

Максимальна кількість балів,
яку може отримати студент за види навчальних робіт:
Семінарські заняття та завдання самостійної роботи – 40 балів;
модульна контрольна робота №1 – 30 балів;
модульна контрольна робота №2 – 30 балів.

Критерії оцінювання:
Семінарських занять:
– змістовність, глибина висвітлення проблеми;
– логічна послідовність викладу матеріалу;
– підкріплення викладу конкретними прикладами;
– власна точка зору на проблему;
– засвоєння категоріального апарату;
– опрацювання джерел з теми заняття;
– вміння зробити висновки, узагальнення;
– активна участь в обговоренні та дискусіях.
Самостійної

та

індивідуальної

роботи

(проблемні

завдання,

реферати,

індивідуальні науково-дослідні завдання)
– поглиблене вивчення джерел,
– опрацювання категоріального апарату;
– актуальність та складність обраної проблеми;
– змістовність, глибина розкриття теми;
– творчий підхід, самостійність мислення;
– опрацювання літератури: кількісні і якісні параметри.
10

Шкала оцінювання
Оцінка

Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89

для екзамену

для заліку

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Зараховано

Незадовільно

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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