
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Філософія культури і мистецтва 
Тип дисципліни:  
нормативна. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції –16, практичні –16. 
Лектор:  
Дротенко В.І., кандидат філософських наук, доцент.  
Результати навчання:  
Загальна компетентність: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу культурологічної та мистецтвознавчої інформації з різних джерел;  

- здатність проводити культурологічні та мистецтвознавчі дослідження на відповідному науково-теоретичному і 
науково-методологічному рівні. 

Фахова компетентність: 

- визначати основні тенденції  соціокультурної та мистецької діяльності та їх вплив на формування художньо-
естетичної свідомості індивідів; 

- виявляти  потенціал образотворчого та хореографічного мистецтва у розвитку культури суспільства та 
індивіда; 

- володіти фундаментальними поняттями і категоріями мистецтвознавства, сучасними методами 
культурологічного аналізу та обґрунтовувати власні світоглядні позиції та художньо-естетичні ідеали; 

- вирішувати проблеми на рівні філософії культури і мистецтва й акумулювати їх у практичній професійній 
діяльності. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
Філософія мистецтва. Психологія творчості. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Розділ 1. Філософія культури. Культура в системі буття. Культура як феномен: проблема буття культури. 
Проблеми онтогенезу культури. Філософські проблеми вивчення історії культури. Розділ 2. Філософія 
мистецтва. Мистецтво як соціальний і культурний феномен. Митець: особистість і творчість. Художньо-
естетична культура особистості. Особистісні та надособистісні чинники художнього сприйняття. 
Рекомендована література:  
основна 
1. Гатальська С. М. Філософія культури. Підручник /С.М. Гатальська. – К.: Либідь, 2005. – 328 с. – Режим доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/631-flosofya-kulturi-gatalska-CM.html 
2. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2009. – 558 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6217/1/kozlovez_monograf.pdf 
3. Левчук Л. Т. Художня творчість як міжнаукова проблема: досвід поняттєво-категоріального забезпечення / Л. Т. Левчук // Вісник 

Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. - 2012. - Вип. 4. – С. 7 – 11. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2012_4_3. 

4. Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії / О.М. Соболь; НАН України, Ін-т філософії. Київ : Наукова думка, 1997. – 187 с. 
допоміжна 
5. Адорно В. Теодор. Эстетическая теория / Пер. с нем. А. В. Дранова. – М.: Республика, 2001. - (Философия искусства). – 527 с. – 

Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/cultur/adorno-asthetische-theorie.htm 
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк Книга для учителя. 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 1991. – 93 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/158224/ 
7. Еко, Умберто. Роль читача [Текст] : дослідження з семіотики текстів: Зб. есе / У. Еко ; пер. з англ. М. Гірняк. – Л. : Літопис, 

2004. – 383 с. 
8. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття. – К, 2001.// http://chtyvo.org.ua/authors/Merleau-

Ponty_Maurice/Fenomenolohiia_spryiniattia/ 

Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: обговорення тем (виступів) на семінарських заняттях, виконання аналітичного огляду 
рекомендованої літератури та захист індивідуальних завдань; 
- підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
культурології та мистецької освіти. 
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