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Цілі дисципліни   Метою курсу є формування магістрантами вміння використовувати 
основні філософські і загально-наукові методи пізнання в безпосередній 
науковій,освітянській і практичній діяльності (в першу чергу при 
підготуванні магістерської дослідницької  роботи). 
  Метою викладання філософії також є: 
- оволодіння слухачами методологічним апаратом аналізу 
закономірностей виробництва та застосування сучасного наукового 
знання 
- формування культури філософської естетичної та художньої 
інтерпретації творів мистецтва (особливо музики)  
 

Компетентності ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК3.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології.  
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
ЗК 9. Здатність працювати автономно 
СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 
художні концепції.  
СК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного 
історичного періоду.  
СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 
педагогічної інтерпретації. 
Поглиблені для курсу: 
Здатність до абстрактного мислення у розв’язуванні проблем наукового 
дослідження 
Здатність застосовувати знання у науково-дослідному процесі 
Здатність до проведення методологічно обґрунтованих наукових 
досліджень. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у галузі філософії та 
методології сучасних гуманітарних наук 
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 
історії мистецтва та людської свідомості, закономірностей світоглядного 
і духовного розвитку людини, закономірностей творчої діяльності 
Здатність спілкуватися державною мовою у предметній науковій галузі 
як усно, так і письмово 
Здатність до адаптації та дії в новій пізнавально-оцінній ситуації у сфері 
сучасної гуманітаристики (науки, культури, мистецтва)  

 



Результати навчання  За освітньою програмою:  
РН 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та 
напрямків.  
РН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно- 
категоріальним апаратом. 
Приглиблені для курсу: 
В результаті успішного освоєння змісту курсу магістрант повинен мати 
уявлення про основні проблеми, що вирішуються філософською та 
загально-науковою методологією, знати зміст і значення основних 
філософських принципів, представляти і вміти використовувати основні 
методи наукової методології у дослідницькій діяльності.  
 Ознайомлення з основними методами сучасної гуманітарної науки і їх 
використанням в музикознавчих  дослідженнях.  
 Запропонований курс повинен дати слухачам розуміння наукового 
пізнання як однієї з базових цивілізаційних цінностей сучасного світу, як 
результату історичного розвитку людства та його розуму. 
 
Здатність зберігати культурні, моральні, наукові цінності, та 
примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та 
форми науково-дослідної роботи. 
Вміння використовувати основні методологічні засоби наукового 
пізнання (логічні засоби, мисленнєві прийоми та ін.) та орієнтуватися у 
різноманітних ситуаціях розвитку науки як специфічної сфери 
пізнавальної діяльності. 
Вміння обґрунтовувати методології наукового дослідження у 
магістерській роботі. 
Вміння самостійної роботи, гнучкого мислення, наукової рефлексії та 
критичності і самокритичності. 
Вміння освоювати і розуміти зміст та смисл художніх (в першу чергу музичних) 
творів контексті сучасної культурної ситуації 
Індивідуальність, оригінальність, авторська самостійність наукового 
мислення. 
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У структурно-логічній схемі курс «Філософія і методологія 
наукового пізнання та художньої творчості» вивчається на етапі 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр музичного 
мистецтва» і є курсом, що забезпечує формування загально-наукових 
засобів критичного мислення, оволодіння основними методами і 
прийомами наукового пізнання та використання філософсько-естетичних 
принципів аналізу закономірностей творчого процесу  а також аналізу 
засобів буття художнього (музичного) твору та культурологічної 
інтерпретації його сенсу. 

 



Зміст дисципліни  ТЕМА 1. Методологічна функція філософії. Філософія, методологія, 
наука 
ТЕМА 2. Проблема метода в філософії та науці 
ТЕМА 3. Предмет методології науки та рівні методологічного аналізу  

 ТЕМА 4. Наука як специфічна форма пізнання. Критерії наукового 
знання.  

 ТЕМА 5. Історичні форми науки. Поняття наукової революції та її 
основні фази 

 ТЕМА 6. Основні функції наукового знання 
 ТЕМА 7. Семіотика як наука про знаки та її підрозділи (синтактика, 

семантика, прагматика). Образ, знак, поняття, символ.  
 ТЕМА 8.  Логіка як розділ семіотики. Основні закони логіки 
 ТЕМА 9. Основні форми логічного мислення та використання  логічних  

засобів у науковому пізнанні 
 ТЕМА 10. Аналіз і синтез як мисленнєві прийоми 
 ТЕМА 11. Абстракція і ідеалізація. Основні типи абстракцій та засоби їх 

формування  
 ТЕМА 12. Емпіричний та теоретичний етапи пізнання  
 ТЕМА 13. Методи емпіричного пізнання (спостереження, експеримент, 

моделювання, класифікація та систематизація) 
 ТЕМА 14. Основні форми емпіричного пізнання (науковий факт, 

емпіричний закон, емпірична гіпотеза) 
 ТЕМА 15.  Теоретичне пізнання та його специфіка. Основні форми 

теоретичного пізнання (наукова проблема, наукова теорія, теоретична 
типологія)  
ТЕМА 16.  Структура наукового дослідження. Принцип фальсифікації 
 ТЕМА 17.  Теорія «об’єктивного розуму» К. Поппера 
ТЕМА 18.  Онтологія як філософська наука. Поняття буття та його 
різновиди 
ТЕМА 19. Буття музичного твору як основна проблема філософії музики 
ТЕМА 20. Проблема розуміння в філософії. Герменевтика та основні 
історичні етапи її розвитку 
ТЕМА 21. Проблема розуміння у мистецтві. Розуміння музичного твору. 
Герменевтика і музика. 
ТЕМА 22. Проблема неповторності твору мистецтва 
ТЕМА 23. Світ та мова художнього твору 
ТЕМА 24. Інтерпретація у музиці. Конфлікт інтерпретацій у сучасній 
культурній ситуації 
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Технічне забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 
 

Метод оцінювання Кількіст
ь 

Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна оцінка в балах 

Модульна контрольна робота 
1 30 50 

Залік 1 30 50 

Підсумковий рейтинг  60 100 
    

 
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А 

відмінно   
 
 
 

82-89 В  Дуже добре  
74-81 С добре 
64-73 D задовільно  
60-63 Е  достатньо 
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Політика курсу 
Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності 

ОНМА ім. А. В. Нежданової» 
Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 
Співпраця аспірантів у розв'язанні проблемних завдань 
дозволена, але відповіді/реферативні роботи кожний магістрант 
захищає самостійно. Взаємодія магістрантів під час іспиту / 
захисту рефератів категорично забороняється і будь-яка така 
діяльність буде вважатися порушенням академічної 

    Додаткова інформація Навчальна програма курсу  «Філософія і методологія наукового 
пізнання та художньої творчості» розроблено проф..Роджеро 
О.М. (каф.філософії і гуманітарних дисциплін ОНМА ім. А. В. 
Нежданової) та ухвалена Вченою радою ОНМА ім. А. В. 
Нежданової (протокол № 11 від 29.06.2022). 
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