


СИЛАБУС 
Курсу «Філософія» 

Назва курсу  
 

Філософія  
Інформація про 
курс  

 

Курс рекомендованого здобувачам освітньо-
кваліфікаційного рівня: 

доктор філософії 
 (аспірантів) зі напряму 02 – «Культура і мистецтво». 

Шифр та назва спеціальності: 025 – «Музичне 
мистецтво». 

 

Тривалість 
курсу  

 

90 годин (3 кредити ECTS)  
 

 Очікувані 
результати 
навчання  

 

Філософія взагалі споконвічно виступала як 
методологічна основа будь якого наукового 
дослідження, оскільки вона є узагальнюючою 
теоретичною дисципліною. Мистецтвознавство не є 
виключенням, тобто й для нього філософія виступає 
методологічною базою. Оскільки підготовка аспірантів 
(докторів філософії з мистецтвознавства) передбачає по 
перш за все наукову підготовку, тобто підготовку до 
заняття науковою діяльністю, то філософія є 
невід’ємною складовою третього, освітньо-наукового 
рівня вищої освіти з мистецтвознавства. Окрім того, 
філософія задає основу загальнокультурної підготовки 
спеціаліста будь якого профілю, зокрема 
мистецтвознавства, вона формує світоглядні, моральні, 
естетичні та ціннісні орієнтири, для активної діяльності 
не тільки в науковій, але й в інших сферах діяльності 
людини та суспільства.  
Предметом філософії взагалі є сукупність 
загальнотеоретичних знань та методів про людину, будь 
яку форму людської діяльності, зокрема 
мистецтвознавства, людське мислення, та людської 
діяльності у професійних сферах, суспільство та 
природу взагалі. 
Внаслідок вивчення дисципліни «Філософія» аспірант 
повинен знаті: 
-  предмет, структуру і функції філософії, та їх 
взаємозв’язок з мистецтвом як формою суспільної 
свідомості; 
- історичні та сучасні знання зі структурних розділів 
філософії, які пов’язані з мистецтвом, його формами та 
видами; 
- філософський аналіз мистецької діяльності та 
основні засади наукової діяльності в загалі, та 



мистецтвознавства зокрема. 
вміти:  
- розуміти загальні чинники, у тому числі 
культурологічного та філософського характеру, яки 
безпосередньо вплинули на мистецьку діяльність та її 
розуміння людиною та суспільством; 
- застосовувати понятійний апарат філософії для 
аналізу мистецької діяльності; 
- застосовувати основні філософськи методи в 
науковій діяльності зі своєї спеціальності; 
- розуміти взаємозв’язок мистецької діяльності з 
іншими сферами діяльності людини у суспільстві  
мати навички:  
- логічного мислення та логічної аргументації; 
- аналіз наукових джерел та літератури з курсу; 
- самостійного наукового дослідження з тематики 
взаємозв’язку філософії та мистецтва; 
 філософського аналізу проблем мистецтва. 
У результаті вивчення курсу аспірант оволодіває такими 
компетентностями:  
Загальні:  
ЗK01. Здатність до оволодіння загальнонауковими 
компетентностями, спрямованими на формування 
системного наукового світогляду, загального 
культурного кругозору. 
ЗK02. Здатність до абстрактного мислення, критичного 
аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, 
генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і 
практичних завдань. 
ЗК03. Здатність здійснювати пошук, оброблення та 
аналіз наукової інформації, інтерпретацію результатів 
наукових досліджень.  
Спеціальні компетентності 
(СК) 
СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 
вміти аргументувати вибір методу розв’язування 
спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані 
результати та захищати прийняті рішення. 
СК08. Уміння здійснювати підготовку текстів 
навчальних та наукових видань, навчально-методичного 
контенту із забезпечення навчального процесу. 
Результати навчання  



РН01. Мати сформований науковий світогляд як 
систему історично усталених та новітніх принципів 
мистецького пізнання; володіти сучасними теоріями і 
концепціями гуманітаристики, застосовувати 
концептуальні та методологічні знання з філософії, 
культурології, соціології та психології. 
РН02. Впроваджувати філософські проекції на 
специфіку музичного мистецтва для удосконалення 
сучасних засад вищої мистецької освіти; забезпечити 
шляхи професійної підготовки виконавців в єдності 
наукових та виконавських шкіл. Постійно 
удосконалювати власний науково-мистецький тезаурус, 
нести відповідальність за особистий професійний 
розвиток. Опрацьовувати навички пошуку проблемних 
ситуацій у власній виконавсько-педагогічній діяльності 
та обґрунтування системного знання базових засад 
музичної творчості. 

Ключові слова  Філософія, онтологія, гносеологія, мистецтво, проблема 
буття, прекрасне, субстанція, матеріалізм, ідеалізм, 

наука, методи, суспільство. 
Тижневий 

розклад 
 

 

3 семестр, 3 години на тиждень (2 години лекції та 1 
година самостійна робота), 4 семестр, 3 години на 

тиждень (2 години лекції та 1 година самостійна робота). 
Tеми Тема 1. Вступ. Предмет, метод, мета і завдання курсу.  

Тема 2. Взаємозв’язок філософії та мистецтва. 
Тема 3. Онтологія. Проблема буття в філософії та інших 
формах суспільної свідомості. Проблема буття та 
мистецтво.   
Тема 4. Культурно історичний процес становлення 
онтології Мистецтво в міфології, релігії та філософії.   
Тема 5. Онтологія та мистецтво в філософії 
досократиків, Сократа та софістів.  
Тема 6. Теорія ідей Платона та мистецтво. 
Тема 7. Метафізика Аристотеля та мистецтво. 
Тема 8. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння 
мистецтва. Мистецтво як основа процесу пізнання. 
Середньовічні університети.   
Тема 9. Філософське розуміння мистецтва у І. Канта. 
Сучасне розуміння мистецтва у філософії та науки.  
Тема 10. Соціальні функції мистецтва у суспільстві. 



Мистецтво та ідеологія. 
Тема 11. Вплив мистецтв на сучасне суспільство. 
Тема 12. Філософське розуміння науки у сучасності. 

Процес навчання  
 

Процес навчання за вибором аспіранта може відбуватися 
у формі: аудиторного (традиційного) навчання.  
Програма складається із 12 тем.  
Курс завершує іспит.  
Певні функції системи управління навчанням 
використовуються у якості засобів комунікації, для 
проведення занять та як навчальні завдання, зокрема 
використовуються завдання, дискусії.  
Для забезпечення цього процесу для здобувачів 
підготовлені різні матеріали: теоретичний матеріал до 
кожної теми, інтерактивні та проблемно-пошукові 
завдання, завдання для розвитку критичного мислення, 
посилання на ресурси в мережі Інтернет. 

Дати і місце 
іспиту 

За розкладом  

Біографія е-
тьюторів  

 

Тарароєв Яків Володимирович, доктор філософських 
наук, професор, професор кафедри суспільних наук 

Інформація для 
підтримання 

зв’язку з  
е-тьютором  

tarjv2010@gmail.com 

Попередня 
підготовка  

 

Курс «Філософія» пов’язаний у навчальному 
процесі з такими дисциплінами як «Історіографія 
музичного мистецтва», «Методологія гуманітаристики», 
«Філософія мистецької освіти», «Проблеми 
теоретичного музикознавства».  

Як навчатися?  
 

Аспіранти опрацьовують теоретичний матеріал лекцій; 
виконують завдання для самостійного опрацювання й 

надсилають їх через платформу дистанційного навчання. 
Наприкінці курсу проводиться іспит.  

Навчальні 
методи і 

прийоми, які 
будуть 

використовувати
ся протягом 

курсу  

1.Слухання та конспектування лекцій. 
2.Робота з літературою та Інтернет ресурсами. 
2.Написання проблемно-аналітичних рефератів (ІНДЗ) 
3.Самоконтроль.  

Навчальні 
матеріали  

Філософія мистецтва: Навчальна програма для вищих 
навчальних закладів культури і мистецтв III – IV рівнів 

акредитації спеціальності № 25 «Музичне мистецтво» та 



№ 26 «Сценічне мистецтво» / Харк. нац. ун-т мистецтв 
імені І.П. Котляревського; автор-укладач – докт. філос.. 

наук. Проф. Я.В. Тарароєв. – Харків: ХНУМ ім.. І.П. 
Котляревського, 2018 – 25 с., Бібліотечні ресурси, 

Інтернет ресурси 
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Джерело Електронна адреса 

Журнал 

«Вопросы 

философии» 

http://vphil.ru/ 

Журнал 

«практична 

https://sites.google.com/site/practicsophy/

home 



філософія» 

Журнал 

«Філософськ

а думка» 

http://journal.philosophy.ua/ 

Найвидатні

ші філософи 

світу та 

України 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict

.html 

Стэнфордска

я 

философская 

энциклопеди

я: 

переводы 

избранных 

статей 

http://philosophy.ru/ 

Библиотека-

указатель 

"Нестор" 

http://libelli.ru/about.htm 

 

Необхідне 
устаткування  

Комп’ютер (ноутбук), програмне забезпечення, 
підключення до мережі Інтернет  

Групові / 
Індивідуальні 

види навчальної 
діяльності  

Слухання лекцій, робота з літературою та Інтернет 
ресурсами 

Оцінювання  Оцінювання знань аспірантів здійснюється за модуль-
рейтинговою системою. В кінці курсу проводиться 
підсумковий контроль у форматі іспиту (40 балів). Курс 
«Філософія» - 2-х модульний. На кожен модуль 
відводиться по 30 балів. Модульна оцінка складається з 
двох частин, середньої оцінки за аудиторну та 
самостійну роботу (присутність на заняттях, 
конспектування першоджерел, написання реферату) та 
оцінки за модульну контрольну роботу. Максимальна 
оцінка за модульну контрольну роботу – 15 балів, 



Написання реферату – 15 балів, та усі інші види робот 
(відвідування занять – до 5 балів, конспектування 
першоджерел до 5 балів, участь у наукових 
конференціях з тематики курсу – до 10 балів.  

Критерії 
оцінювання  

Відповідь на іспиті оцінюється повнотою відповіді на 
питання. Кожне питання оцінюється максимально у 13 
або 14 балів. Також оцінюється реферативна робота. 

Участь у науковій конференції оцінюється згідно 
статусу конференції, та кількості співавторів докладу. 

Конспектування першоджерел оцінюється з їх кількості 
та глибини, відвідування занять пропорційно 

присутності кожного.   
Розклад сесії  За необхідністю  

Форум  За необхідністю 
Питання 

забезпечення 
дотримання 

законодавства у 
галузі 

інтелектуального 
права  

 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати 
положення Кодексу академічної доброчесності. 
Окреслимо його основні складові:  
Складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно 
без допомоги сторонніх осіб. Надавати для оцінювання 
лише результати власної роботи. Не вдаватися до кроків, 
що можуть нечесно покращити ваші результати чи 
погіршити/покращити результати інших студентів. Не 
публікувати відповіді на питання, що використовуються 
в рамках курсу для оцінювання знань аспірантів. 
Використання засобів ІКТ, видання наукової продукції 
має відбуватися з дотриманням вимог Закону України 
«Про авторське право і суміжні права»  

I.ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ 
 

Предмет: Філософія мистецтва 
 

Курс: підготовка 
докторів філософії 

(аспірантів) 
 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчального курсу 



Кількість кредитів 
відповідних ECTS: 3  
Залікових модулів: 2  

Загальна кількість 
годин: 90 

Тижневих годин: 3 (3 
семестр), 2 години 

лекції, 1 година 
самостійної роботи, 3 (4 

семестр) 2 години 
лекції, 1 година 

самостійної роботи.  

Шифр та назва напряму: 
02 – «Культура і 

мистецтво». 
Шифр та назва 

спеціальності: 025 – 
«Музичне мистецтво». 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

доктор філософії  

Дисципліна 
загальнонаукового 

циклу. 
Рік підготовки: 2 

Семестри 3, 4  
Лекції 60 год.  

Самостійна робота: 30 
год. 

Види контролю: іспит. 
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