
 
ОПИС 

навчальної дисципліни «Філософія музики» 
на ІІ семестр 2017-2018 н.р.  

 
Ступінь вищої освіти – магістр 
Галузь знань – Освіта/Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – 

художня культура 
1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни –  3 кредитів ЄКТС. 
Статус дисципліни – варіативна. 
Інститут музичного мистецтва. Кафедра методики музичного виховання і диригувння. 
Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – залік. 
Викладач: канд.філос. наук, доцент – Полюга В.В. 
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І 2 3/90 32 16 - - 16 58 - + - 
І 2 3/90 10 6 - - 4 80 - + - 

2. Зміст лекційного матеріалу (денна форма навчання) 
Тема 1. Філософський світ музики. 
1.1. Походження музики. 
1.2.Сутність музики.  
Тема 2. Основні питання філософії музики.  
2.1. Який взаємозв’язок між музикою і розумом? 
2.2. Що таке сенс у стосунку до музики?  
2.3. Як провести різницю між формою і змістом у музичному. 
Тема 3. Філософські теорії та концепції  у світі музики. 
3.1. Філософія та теорія музики Піфагора. Музика сфер Піфагора. 
3.2. Музика в семіотичному просторі моралі Ф. Ніцше. 
3.3. До проблеми філософії музики. А. Шопенгауер, Т.Адорно. 
Тема 4. Музична творчість у філософії  
4.1. Основні категорії філософського осмислення проблеми творчості. 
4.2. Феномен інтерпретації в музиці. 
4.3. Музика як екзистенційна творчість. 

Зміст лекційного матеріалу (заочна форма навчання) 
Тема 1. Філософський світ музики. 
1.1. Походження та сутність музики. 
Тема 2. Основні питання філософії музики 
2.1. Який взаємозв’язок між музикою, розумом, сенсом та різниця музичної форми і 
змісту?  
Тема 3. Філософські теорії та концепції  у світі музики.  
3.1. Філософія та теорія музики Піфагора. Музика сфер Піфагора.  
3.2. Музика в семіотичному просторі моралі Ф. Ніцше. 
3.3. До проблеми філософії музики. А. Шопенгауер, Т.Адорно. 
Тема 4. Музична творчість у філософії. 
4.1. Основні категорії та засади філософського осмислення проблеми творчості. 



3. Перелік тем семінарських занять (денна форма навчання) 
Тема 1. Філософський світ музики 
1.1. Музика як цінність життя. 
1.2.Чому вчить музика. 
Тема 2. Основні питання філософії музики. 
2.1. Що історія музики розкриває нам про світ?  
2.2. Який зв’язок між музикою та емоціями?  
Тема 3. Філософські теорії та концепції  у світі музики. 
3.1. Філософія музики Єгипту. 
3.2. Музичне вираження як аспект філософії мови О.Ф. Лосєва. 
Тема 4. Музична творчість у філософії. 
4.1. Філософсько-концептуальні засади осмислення проблеми творчості  
як феномену духовних процесів. 
4.2. Проблема творчості у музичному мистецтві. 

Перелік тем семінарських занять (заочна форма навчання) 
Тема 1. Філософський світ музики. 
1.1.Основні цінності життя яких навчає музика. 
Тема 2. Основні питання філософії музики. 
2.1.Який вплив музики на формування духовності і поведінки людини? 
Тема 3. Філософські теорії та концепції  у світі музики. 
3.1. До проблеми філософії музики. О.Ф. Лосєва, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, Т.Адорно. 
Тема 4. Музична творчість у філософії. 
4.1. Музика як екзистенційна творчість та феномен інтерпретації в музиці. 

 
 

4. Самостійна робота студента 
Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання лекційного 

матеріалу; теоретичну підготовку до семінарських занять; підготовку до співбесіди з 
лектором (заліку).  

 
5. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання.  

Критерії оцінювання 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється 

шляхом усного опитування на семінарських заняттях, співбесідою з лектором та заліком 
у другому семестрі. Співбесіда з лектором у IІ семестрі проводиться в кінці семестру на 
семінарському занятті. Підсумкова екзаменаційна оцінка (всього – 100 балів) 
визначається як сума балів на практичних (семінарських) заняттях.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з 
оцінюванням за стобальною шкалою.  

Література 
Основна : 
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    Допоміжна: 
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8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
12. Адорно Теодор В.Обране : Соціологія музики [елестронний ресурс]. –  Режим 
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