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І. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 
Денна Заочна 

Вибіркова 
Галузі знань: 

01 Освіта 
(шифр, назва) 

03 Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Лекції: 

20 

 

 

 

Кількість кредитів:4 
 

Семінарські заняття: 

Модулів: 1 

Спеціальності: 

(014)Середня освіта  
(код, назва)

 

28  

Загальна кількість годин: 120 
Лабораторні заняття: 

- - 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом:2 

Консультації: 

- - 

Семестр:3 Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 

- самостійна робота: 

  

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

20 / 28  /  

Мова навчання: українська 
Форма підсумкового 

контролю:екзамен 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: категорії моралі, категорії 

добра і зла, справедливості, свободи, моральної повинності і морального 

вибору, блага; філософсько-естетичні та етичні погляди видатних діячів 

минулого (від античності до ХІХ століття); естетичне розмаїття світу; 

естетичне та етичне знання; естетичні явища дійсності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:проблематика курсу пов’язана з дисциплінами 

«Історія», «Філософія», «Світова культура», «Правознавство», «Соціологія». 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Етика та естетика» є: 

осмислення студентами місця та ролі морального та етичного в людській 

культурі, підвищення загальної і професійної культури особистості, виробити у 

студента усвідомлене відношення до моральних і художніх цінностей, здібність 

до самостійного та відповідального життєвого вибору та оволодіння 

гуманістичних позицій в теорії та практиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика та естетика» є: 

- сприяння ґрунтовному ознайомленню студентів з історією розвитку 

вчень про моральність; 

- ознайомлення з основними етапами становлення етики; 

- ознайомлення студентів з базовими поняттями, етичними та 

естетичними концепціями; 

- роз’яснення основних актуальних етичних проблем сучасності; 



- розвивати вміння самостійно робити аналіз різних етичних вчень, 

концепцій, ідей, порівнювати їх; 

- розвиток вміння обґрунтовувати свою світоглядну позицію і моральні 

погляди, вміння відстоювати свої погляди в дискусії; 

- ознайомлення студентів з основними видами, напрямками і 

представниками мистецтва; 

- виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, на яких ґрунтується 

розвиток людства; 

сприяння формуванню духовності і високої культури мислення. 

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентності 
1. Знати предмет, функції і проблеми етики; базовий 

понятійно-категоріальний апарат етики та естетики. 

Вміти чітко оперувати і володіти понятійно-

категоріальним апаратом; орієнтуватися в основних 

школах, концепціях і напрямах. 

Аналізувати результати 

самоспостережень, 

використовуючи етико – 

естетичну теорію, 

встановлювати власні 

моральні переконання та 

смакові уподобання. 

2. Знати етапи формування етичних та естетичних ідей, 

концепцій, парадигм; основні напрямки в мистецтві 

та їх характеристику. 

Вміти роз’яснити основні актуальні проблеми 

морального вибору; 

Самостійно робити аналіз різних етичних вчень, 

концепцій, ідей, порівнювати їх. 

Формування власної думки 

щодо спостережень, 

використовуючи етико-

естетичну теорію, 

встановлювати моральні 

переконання та смакові 

уподобання учасників 

спільної діяльності. 

3. Знати динаміку змін поглядів на мораль і прекрасне 

протягом історії людства; суть і значення різних 

світоглядних парадигм, що впливали і впливають 

моральні та естетичні погляди. 

Вміти обґрунтовувати свою світоглядну позицію і 

моральні погляди; відстоювати свої погляди в 

дискусії; орієнтуватись в основних видах, напрямках 

і представниках мистецтва і характеризувати їх. 

Розуміння моральних 

відносин з урахуванням 

визначених моральних 

переконань та смакових 

уподобань, знаходити 

компромісні рішення при 

здійсненні спільної 

діяльності. 

4. Знати про етику та естетику як філософську науку, 

про основні етичні та естетичні категорії. 

Вміти оперувати термінологією етичними та 

естетичними категоріями, аналізувати на 

емпіричному та науковому рівні процеси, що 

відбуваються в соціальному житті, використовувати 

в професійній діяльності основні теоретичні і 

практичні положення етики та естетики. 

Здатність використовувати 

відповідну термінологію та 

способи вираження 

дисципліни в усній та 

письмовій формах рідною 

мовою. 

5. Знати види джерел, які застосовуються при вивченні 

етики та естетики. 

Вміти здійснювати самостійний пошук інформації з 

використанням різноманітних ресурсів. 

Здатність знаходити, 

критично аналізувати та 

використовувати 

інформацію з різних 

джерел. 

 

 



ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС (120 

годин). 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  
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1.  Предмет етики. Етос, мораль, 

моральність. 
4 2 2          

2.  Основні етапи та напрямки 

розвитку етичних концепцій. 
4 2 2          

3.  Фундаментальні категорії 

моральності. 
4 1 2          

4.  Мораль як соціальне явище. 4 2 4          

5.  Формування предмету естетики 

у межах філософського знання. 
4 2 2          

6.  Система основних естетичних 

категорій. 
4 2 4          

7.  Основні поняття теорії 

мистецтва. 
4 2 2          

8.  Еволюція естетичної думки та 

мистецтва в контексті різних 

епох. 

4 2 2          

9.  Предмет і методологія 

естетики. 
4 2 2          

10.  Основні етичні категорії. 4 1 2          

11.  Художня творчість як об’єкт 

естетичного аналізу. 
4 1 2          

12.  Художні стилі та напрямки в 

мистецтві ХХ – ХХІ ст. 
6 1 2          

Разом: 48 20 28          

 

ІV. Зміст дисципліни 

№ 

з/п 
4.1. Назви модулів, тем та їх зміст 

Кількість 
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Модуль І Етичні вчення: історія та сучасність. Мораль. 

Тема 1. Предмет етики. Етос, мораль, моральність. 

 Етика як практична філософія, навчання про мораль і моральність. 

Походження й історична еволюція понять «етика», «мораль», 

«моральність». Співвідношення цих понять у сучасному науковому і 

повсякденному вживанні. 

 Структура етики: фундаментальна та прикладна етика. Вивчення 

сучасних життєво важливих питань етики. Нормативна та пізнавальна 

функція етики. 
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 Мораль та моральність як предмет етики. Моральність та основні види 

норми моральності. Походження моралі та зв’язок моралі та моральності. 

 Функції моралі та моральності: пізнавальна, регулятивна, виховна, 

комунікативна, мотиваційна, ціннісно-орієнтуюча. 

 Протиріччя моралі та моральності. Протиріччя в системі 

моральності. Протиріччя між моральними поняттями-судженнями та 

реальною поведінкою. Протиріччя між моральністю та мораллю. 

Критика морального догматизму і релятивізму. 

Тема 2. Основні етапи та напрямки розвитку етичних концепцій. 

 Основні етапи історико-етичного процесу. Характеристика етичного 

вчення Давнього Сходу: брахманізм, буддизм, конфуціанство. 

 Антична етика. Етичні школи і погляди видатних античних 

мислителів: софістів та Сократа, Платона, Аристотеля, епікурейців та 

стоїків. Основні етичні поняття та категорії античної етики. 

 Етичні ідеї середньовіччя. Теоцентризм як основа релігійної етики. 

Загальні принципи християнської етики. Теологічні міркування 

Августина Блаженного, Фоми Аквінського про добро і зло, життя після 

смерті, про роль людського розуму. 

 Етичні погляди епохи Відродження. Важливі риси епохи – пантеїчна 

картина світу та антропоцентризм. Центральна проблематика етики 

даного періоду – статус людини; етична категорія – «самозбереження». 

 Етичні погляди Нового часу як синтез духовних досягнень 

античності та середньовіччя. Домінування в етичних теоріях моральних 

принципів як індивідуалізм, раціоналізм, утилітаризм. Раціоналізм Рене 

Декарта. Буржуазні моральні цінності: егоїзм, раціоналізм в етичній 

концепції Томаса Гоббса. Свобода як етична категорія в раціоналізмі 

Спінози. Гіпотетичні та категоричні імперативи І.Канта. 

Тема 3. Фундаментальні категорії моральності. 

 Благо та істина. Добро і зло. Історична трансформація поняття блага. 

Основні види блага в системі категорій моралі етики: вище благо, 

загальне благо, групове благо, особисте благо. Критерії істинності всіх 

видів блага. Добро і зло – центральні поняття моральної свідомості. 

 Походження й історичний розвиток категорій добра і зла. Зло як 

загальна протилежність добра і блага. Благо і добро, розходження між 

ними. Абсолютне і відносне в змісті понять добра і зла. 

 Свобода. Сумління. Справедливість. Поняття свободи: свобода 

вибору, свобода дії, свобода волі. Об’єктивний та суб’єктивний вимір 

свободи. Справедливість як етична категорія. Історична мінливість 

поняття справедливість. Таліон та інші архаїчні форми справедливості. 

Сумління як  прояв моральної відповідальності особистості перед 

суспільством, іншою людиною і самим собою. Почуття сумління в 

повсякденному житті. 

Тема 4. Мораль як соціальне явище. 

 Мораль та інституційна регуляція. Поняття мудрості в етиці. 

Характеристика мудрості. Життєва та політична мудрість. Мораль та 

право. Загальне та відмінне моральності та права. Специфіка моралі в 

порівнянні зі звичаєм, традицією, правом. Сутність моральної регуляції. 

Мораль як система норм, приписів, цінностей. 

 Структура моралі та її основні елементи. Структура моралі: моральна 

практика і моральна свідомість. Сфера моральної практики – моральна 

діяльність і моральні відносини. Моральне відношення до дійсності в 

категоріях добра і зла. Елементи моральної свідомості: норми, цінності, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вищі цінності, ідеали, принципи. 

 Категорії моралі: моральна повинність та моральний вибір. Еволюція 

поняття повинності в різні історичні епохи. Основні риси повинності. 

Повинність та обов’язок. Поняття повинності в етиці І.Канта. Повинність 

моральна й неморальна. Критика формального розуміння повинності. 

Поняття морального вибору. Фактори які впливають на моральний вибір. 

Види морального вибору. Співвідношення мети і засобів, мотиву й 

результату. 

Тема 5. Формування предмету естетики у межах філософського 

знання. 

 Різноманіття підходів до визначення предмета естетики. Зміна 

предмета естетики в процесі духовно-практичного розвитку людства. 

Вплив на розвиток естетичного знання художньої практики. Фактори, що 

впливають на становлення предмета естетики. Структура естетичної 

свідомості та фактори її формування. Естетичні почуття, естетичний 

смак, естетичний ідеал. Естетика як філософська дисципліна. 

Особливості оволодіння естетичним знанням. Мета і завдання естетики 

як науки. 

Тема 6. Система основних естетичних категорій. 

 Прекрасне – традиційний предмет естетики, базова естетична 

категорія. Категорія прекрасного в історії естетичної думки. Погляд на 

сутність прекрасного у античних авторів. Об’єктивний та суб’єктивний 

характер прекрасного. Середньовічна естетика про прекрасне. Погляди 

на проблему прекрасного в епоху Відродження. Естетика класицизму 

про прекрасне. Німецька класична філософія про категорію прекрасного. 

 Комічне та трагічне. Форми категорії «комічне». Витоки виникнення 

категорії «трагічне». Трагічне як історична колізія. 

 Естетичне. Центральна категорія – естетичне, як досконале у своєму 

роді. Сучасні підходи до системи естетичних категорій. Категорії 

некласичної естетики. Пошук об’єктивних основ прекрасного. 

Тема 7. Основні поняття теорії мистецтва. 

 Художній образ форма художнього мислення. Особливості образного 

мислення – метафоричність, парадоксальність, асоціативність. Образне 

мислення – неодмінна умова для створення твору мистецтва. 

 Художній образ – єдність раціональних й емоційних начал, 

об’єктивного і суб’єктивного. Взаємини між зображенням і вираженням. 

 Зміст і форма в мистецтві. Форма як засіб існування змісту. Головний 

компонент змісту – ідея, як головна думка твору, що виражає 

відношення автора до дійсності. 

Тема 8. Еволюція естетичної думки та мистецтва в контексті різних 

епох. 

 Естетика Античності та особливості мистецтва Стародавньої Греції. 

Космологічна естетика – Піфагор, Парменід, Геракліт. Основні категорії 

– число, гармонія, музика. Антропологічна естетика – софісти, Сократ. 

Категорія мімесиса в теорії Сократа. Ейдологічна естетика – Платон, 

Аристотель. Категорія прекрасне в платонівській естетиці. Поняття: 

калокагатія та катарсис в естетичній теорії Аристотеля. 

 Мистецтво та естетичні погляди Середньовіччя. Особливості 

візантійської культури. Основні поняття візантийської естетики: 

прекрасне та його модифікації, світ, колір, символ та образ. Ікона як вид 

релігійного мистецтва. Мистецтво та естетика західного середньовіччя. 

Архітектура – домінуючий вид мистецтва в середні віка. Церква та 
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архітектура. Базиліка – основа храмових споруд. Романський стиль та 

готичний стиль. Особливості романської та готичної архітектури. 

Вітражі в готичному стилі. 

 Естетика та мистецтво Відродження. Особливості культури 

Відродження. Елітарний характер культури та естетики Відродження. 

Античність як світоглядна опора Відродження. Трагізм культури 

Відродження. 

 Основні мистецькі та естетичні напрями 17 століття. Бароко. 

Класицизм. Термін «бароко» та причини виникнення художнього 

напряму. Бароко та контрреформація. Основні принципи бароко: 

геніальність та гострість розуму. Мистецтво бароко. Історія терміну 

«класицизм». Витоки класицизму. Тісний зв’язок з античною культурою. 

Основні принципи класицизму. Мистецтво класицизму, як відображення 

його теоретичних принципів. 

 Естетика та мистецтво 17-19 століть. Німецька класична естетика. 

Романтизм. 

 Особливості естетики 20 століття. Вплив на естетику соціально-

політичного фактору. Проблема спадковості та пошуку власного шляху. 

Основні особливості модернізму. Естетика постмодернізму. 

Змістовний модуль ІІ «Естетика і її роль в розвитку особистості» 

Тема 9. Предмет і методологія естетики. 

 Ознайомлення з естетикою розпочати із пояснення самого терміна 

естетика (від грец. aisthetikos – «чуттєвий», «здатний відчувати») – це 

теорія чуттєвого відображення дійсності. Зверніть увагу на поняття 

«чуттєве», - важливо зрозуміти, що це такий стан людини, який 

з’являється в результаті неутілітарного (безкорисливого) відношення, а 

досягнення цього стану є самоцінністю і самоціллю (задоволення заради 

задоволення). 

 Проаналізувати поняття «естетика» в контексті понять «досконале», 

«прекрасне», «естетичне». Опрацюйте такі поняття, як «естетична 

культура», «духовна культура», «художня культура», «естетичне 

сприйняття», «естетична діяльність». 

Тема 10. Основні етичні категорії. 

 Визначення та класифікація категорій естетики. Естетичний зміст 

категорій «естетичний смак», «естетичний ідеал». Естетичний зміст 

категорії «естетичне». Погляди «природників» і «су спільників» на 

природу естетичного. 

 Естетичні концепції прекрасного, які мали місце в історії естетичної 

думки (об'єктивно-ідеалістичні, суб'єктивно-ідеалістичні, 

матеріалістичні, марксистська тощо). Зміст ідеї прекрасного як 

довершеності. Розмаїття поглядів на прекрасне на різних етапах 

історичного розвитку людства. 

 Естетичний зміст категорії «потворне». Аналіз історичних 

модифікацій змісту потворного. Моральний зміст потворного. Потворне 

як необхідний момент суспільного життя. 

 Концептуальні моделі тлумачення категорії «піднесене». 

Співвідношення категорій «піднесене» і «героїчного». Соціальний зміст 

героїчного. Героїзм як «розумний порив». Зв’язок героїчної особистості 

та героїчної епохи. Героїзм як вияв загального інтересу. Герої як 

соціальні міфи. Історичні типи героїв. Естетичний зміст категорії 

«низьке» в історії естетики. Проблема діалектики «піднесеного» і 

«низького» як діалектики свободи і несвободи. 
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Тема 11.Художня творчість як об’єкт естетичного аналізу. 

 Визначення творчості як естетичної категорії. Різні тлумачення, 

охарактеризувати різні структурні елементи творчості, з’ясувати природу 

і роль у творчому процесі фантазії, натхнення, інтуїції, уяви. Необхідно 

показати значення «нового» в творчості, з’ясувати видову специфіку 

творчості (художня, наукова та технічна творчість як основні види 

творчості). Аналіз проблеми творчості в історії теоретичної думки в 

різних гуманітарних науках: психології, етиці, філософії, 

мистецтвознавстві. 

 Особливе місце в представленій темі займає проблема природи 

творчої особистості. В цьому питанні необхідно розглянути проблему 

художньої обдарованості, талановитості, геніальності, з’ясувати 

взаємозв'язок природжених і набутих здобутків, співвіднести поняття 

«ремісник», «майстер», «митець». Цікавим в рамках даного питання 

виступає проблема дитячої обдарованості. 

 На завершення необхідно розглянути питання творчого процесу (від 

задуму до його реалізації). Звернути увагу на особливості творчого 

процесу в різних видах мистецтвах. 

Тема 12. Художні стилі та напрямки в мистецтві ХХ – ХХІ ст. 

 Художня культура ХХ ст. Аналіз політичної, суспільної ситуації в 

Європі. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток мистецтва. 

Виникнення і розвиток нових видів мистецтва (кіно). Формалістичні 

пошуки європейських митців на початку ХХ ст. Тенденція до 

абсолютизації ролі форми в створенні художнього твору, свідоме 

експериментування з художньою формою в футуризмі (Ф.-Т. Марінетті), 

кубізмі (П.Пікассо, Ф.Леже), абстракціонізмі (К. Малевич, Василь 

Кандінський). 

 Експресіонізм як мистецтво вираження внутрішнього світу 

людини. Етапи розвитку експресіонізму, специфіка його прояву в різних 

видах мистецтва. Сюрреалізм як «надреалістичне» мистецтво. Історія 

становлення сюрреалізму. Роль З.Фрейда, С.Далі в розробці теорії 

сюрреалізму. Сюрреалізм і художні процеси в сучасному європейському 

мистецтві. 
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4.2. Плани семінарських занять. 

Семінарське заняття №1 

Тема 1. Предмет етики.(2 години) 

1. Етос. Мораль. Моральність. 

2. Склад етичного вчення. 

3. Предмет етики. 

3.1. Моральність. Види норм моральності. 

3.2. Мораль. Зв’язок моралі та права. 

3.3. Функції моралі. 

4. Моральність та духовність. 

5. Мета й завдання етики як науки. 

Ключові терміни: етос, етика, мораль, моральність, релятивізм, догматизм, норми 

моральності, моральні цінності, моральнісне відношення, моральні оцінки, фундаментальна 

етика, прикладна етика, моральна свідомість, моральна практика, імперативність, 

універсальність, антиномічність. 

Завдання для самостійного опрацювання: 
1. Моральні цінності в сучасному світі. 

2. Етика та духовність. 



3. Існування моралі в первісному суспільстві. 

Питання до перевірки знань. 

1. Що таке Етос? Про що ми можемо довідатись з назви науки етики? 

2. Чим викликана потреба в розрізненні моралі і моральності? 

3. Що є предметом етики? 

4. Які протиріччя існують між мораллю і моральністю? 

5. Як Ви оцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському 

суспільстві? 

6. На які типи поділяється духовність відносно цінностей? 

7. Духовність та релігійність. Що є спільного та відмінного? 

Рекомендовані інформаційні джерела: [4],[15],[17],[19],[27],[31],[32],[60],[61],[66], [68], [72], 

[73], [78], [88]. 

 

Семінарське заняття №2, №3 
Тема 2, 3 Основні етапи та напрямки розвитку етичних концепцій. (4 години) 

1. Основні етапи історико-етичного процесу. 

2. Етичні вчення Давнього Сходу. 

3. Антична етика. 

3.1. Вчителя мудрості і Сократ. Подібність і відмінність. 

3.2. Платон – послідовник сократівської лінії розвитку в етиці. 

3.3. Становлення етики як філософської дисципліни. Аристотель. 

3.4. Епікур. 

3.5. Стоїцизм. Етика мужності. 

4. Етичні ідеї середніх століть. Віра і знання. 

4.1. Апостоли. 

4.2. Аврелій Августин. 

4.3. Фома Аквінський. 

5. Етика Нового часу. 

5.1. Концепція морального закону Томаса Гоббса. 

5.2. Бенедикт Спіноза. Вчення про афекти. 

5.3. Французькі матеріалісти-просвітники XVIII ст.: Дідро, Гельвецій, Гольбах – автори 

концепції «розумного егоїзму». 

5.4. Концепція утилітаризму. 

5.5. Категорія обов’язку в етиці Канта. 

6. Етичні теорії 19-20 століття. 

Ключові терміни: гедонізм, кінізм, евдемонізм, нірвана, абсолют, афект, церква, релігія, 

аскетизм, неологізм, карма, розумний егоїзм, патерналізм, доброчинність, ритуал, буддизм, 

даосизм, конфуціанство, утилітаризм, епікурейство, стоїцизм, платонізм, неоплатонізм, 

атараксія, антропоморфність, схоластика,  етика гуманізму, теоцентризм, теологічність, 

софізм, ідеалізм Платона, етичний раціоналізм Сократа, антропоцентрізм, гіпотетичний 

імператив, категоричний імператив, екологічна етика, біоетика, екзистенціалізм, 

психоаналіз, метаетика, емотивізм. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Походження моралі. 

2. Етичні ідеї кініки. Антисфен. Діоген Сінопський. 

3. Етика насолоди. Гедонізм. 

4. Етика гуманізму. Франческа Петрарка, Калючо Салютаті, Леонарді Бруні, Лоренцо 

Вала. 

5. Патерналізм – найважливіша риса моралі феодалізму. 

Питання до перевірки знань. 

1. Назвіть етапи історико-етичного процесу? 



2. Що поєднує етичні вчення Давнього Сходу? Дайте характеристику філософським 

течіям притаманним для цього періоду? 

3. Назвіть, які етичні школи існували в епоху античності. Охарактеризуйте їх. 

4. Назвіть особливість етичних ідей середньовіччя. Які найвідоміші представники цієї 

епохи Вам відомі? 

5. Хто є авторами концепції морального закону і вчення про афекти? Розкрийте сутність 

цих концепцій. 

6. Яка категорія є найголовнішою в етиці Канта? 

7. Дайте характеристику сучасним етичним теоріям. 

Рекомендовані інформаційні джерела:[4], [15], [17], [19], [27], [43], [45], [55], [57], [43], [62], 

[74], [86]. 

 

Семінарське заняття №4 
Тема 4. Благо та істина. Добро і зло. Етичний аспект поняття свободи. Категорія 

справедливості. 

1. Поняття блага в етиці. Історична трансформація поняття. 

1.1. Види блага. 

1.2. Критерії істинності блага. 

2. Поняття добра і зла. Їх природа. 

3. Взаємовідношення добра і зла. 

4. Поняття свободи: свобода вибору, свобода дії, свобода волі. 

5. Зміст поняття справедливості в різні епохи. 

6. Основні концепції поняття соціальної справедливості. Види справедливості. 

7. Таліон як форма справедливості. Теорія справедливості Ролза. 

Ключові терміни: етичні категорії, добро, зло, ідеал, благо, вище благо, загальне благо, 

групове благо, індивідуальне благо, істина, критерії істинності, свобода, свобода вибору, 

свобода дії, свобода волі, сумління, справедливість, соціальна справедливість, свідомість, 

щастя, евдемонізм, сенс життя, таліонне право, теорія справедливості Ролза. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Довести, що добро і зло є діалектичне ціле. 

2. Свобода як моральна цінність людського буття. 

3. Покажіть динаміку історичного розвитку концепцій зла. 

4. Совість – центральний чинник моральної самосвідомості людини. 

5. Сенс життя і ставлення до смерті. 

6. Щастя як категорія моральної свідомості. 

Питання до перевірки знань. 

1. Що таке добро і зло? Походження та історичний розвій категорії добра і зла? 

2. Які загальні сутнісні риси морального зла? 

3. Назвіть існуючи типові концепції зла та їх спільну основу. 

4. Розкрийте взаємовідношення добра і зла. Чи може зло виступати засобом здійснення 

добра? 

5. Чим визначається власний моральний аспект свободи? 

6. Які види та форми справедливості вам відомі? 

7. Назвіть основні концепції соціальної справедливості. 

8. Яким є співвідношення морального обов’язку й совісті. 

Рекомендовані інформаційні джерела: [4], [15], [17], [19], [27], [34],[35]. 

 

Семінарське заняття №5, 6. 
Тема 5, 6 Мораль та інституційна регуляція. Структура моралі та її основні елементи. 

Моральна повинність та моральний вибір. (4 години) 

 

 



1. Мораль і мудрість. 

1.1. Характеристика мудрості. 

1.2. Життєва та політична мудрість. 

2. Мораль і право. 

2.1. Позитивне і звичайне право. 

2.2. Загальне і відмінне моральності і позитивного права. 

3. Моральна практика та моральна свідомість. 

4. Моральні норми й принципи. 

5. Моральна оцінка, її природа і особливість. 

6. Еволюція поняття повинності в різні історичні епохи. 

7. Основні риси повинності. Повинність й обов’язок. 

8. Поняття морального вибору. Фактори морального вибору. Види вибору. 

9. Співвідношення мети і засобів діяльності, мотиву й результату. 

Ключові терміни: право, звичайне право, позитивне право, мудрість, життєва мудрість, 

політична мудрість, честь, моральна діяльність, егоїзм, антропогенез, табу, моральнісний 

обов’язок, зміст морального обов’язку, моральні норми, моральні принципи, моральна 

оцінка, моральний вибір, гідність, сором, моральна самосвідомість, доброчесність, 

Завдання для самостійного опрацювання: 
1. Первісні форми регуляції людської поведінки. 

2. Дати порівняльну характеристику категорій «честь» і «гідність» в аспекті рівня 

всезагальності змісту. 

3. Визначити специфіку категорій моральної самосвідомості. 

4. Дати порівняльну характеристику категорій «сором» і «совість». 

5. Показати відмінне між поняттями «свобода» і «воля». 

6. Обґрунтувати загально методологічний рівень принципу єдності мети і засобів 

моральної діяльності. 

Питання до перевірки знань. 

1. Якою мірою суспільний розвиток детермінує систему моральних цінностей? 

2. Чи існує мораль у первісному суспільстві? 

3. Що є спільного в первісному табу із сучасною моральною нормою? 

4. Чим моральна регуляція людської поведінки відрізняється від правової? 

5. Що таке категорія моральної свідомості? 

6. Які специфічні риси характеризують моральну норму? 

7. Чим відрізняються принципи від норми. 

8. Яким чином розглядали поняття повинності в різні історичні епохи. 

9. Назвіть основні риси повинності. 

10. Чим відрізняються чи схожі повинність й обов’язок? 

11. Чи повинна людина нести моральну відповідальність за провини своїх близьких? Свого 

народу? 

12. Чи може індивідуальний моральний обов’язок суперечити загальним вимогам моралі? 

Ваша думка. 

13. Що таке моральний вибір? Назвіть фактори морального вибору. 

14. Які види вибору існують? Наведіть приклад. 

Рекомендовані інформаційні джерела:[4], [8], [15], [17], [19], [27], [37], [40], [52], [53], [64], 

[81]. 

 

Семінарське заняття № 7,8. 
Тема № 7,8 Формування предмета естетики у межах філософського знання. Основні 

поняття теорії мистецтва. (4 години) 

1. Термін «естетика» і формулювання предмета естетики. 

2. Фактори, які впливають на становлення предмета естетики. 

3. Структура естетичної свідомості. 



3.1. Естетичне почуття. 

3.2. Естетичний смак. 

3.3. Естетичний ідеал. 

4. Основні естетичні категорії – традиційний предмет вивчення естетики. 

4.1. Категорія «прекрасне». 

4.2. Категорія «комічне». 

4.3. Категорія «трагічне». 

5. Мета і завдання естетики як науки. 

6. Методичні основи аналізу мистецтва. 

7. Художній образ. 

7.1. Генезис і природа художнього образу. 

7.2. Художній образ в реалізмі. 

7.3. Художній образ як процес. 

7.4. Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія. 

8. Зміст і форма в мистецтві: діалектика зв’язку. 

9. Основні етапи художнього мистецтва. 

Ключові терміни для складання словника: естетика, естетичне, естетичні закони, 

естетичні категорії, естетичні поняття, естетична свідомість, естетичне почуття, естетичний 

ідеал, естетичний смак, величне, естетичне відношення, естетична цінність, комічне, низьке, 

потворне, прекрасне, трагічне, героїчне, гармонія, грація, комізм, іронія, почуття гумору, 

сатира, сарказм, гумор, дотепність, закономірність мистецтва, художня норма, художнє 

спілкування, художня творчість, художня норма, художній образ, умовність мистецтва, зміст 

і форма в мистецтві, композиція твору, метафоричність, символ, художня епоха, художній 

напрямок, художній метод, художній стиль, художнє новаторство, художня традиція, 

художня наступність (спадкоємність). 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Назвіть головні підходи у вивченні предмета естетики. 

2. З’ясуйте, як пов’язана естетика з вашою майбутньою спеціальністю. 

3. Підготуйте доповідь: 

- Прекрасне та потворне в культурі; 

- Трагічне та фарс в історії. 

4. Покажіть динаміку історичного розвитку категорій естетичної науки. 

5. Проаналізуйте зміну уявлень про ідеал людської краси в певні історичні періоди. 

6. Охарактеризуйте складові елементи художнього твору, зокрема змісту та форми. 

7. З’ясуйте сутність понять «зміст» та «форма» у мистецтві. 

Питання до перевірки знань. 

1. Що означає термін естетика? Які проблеми термінології предмета естетика існують? 

2. Які фактори впливають на становлення предмета естетики? 

3. Яке місто посідає естетика в структурі міжпредметних зв’язків? 

4. Яку мету й завдання має естетика? 

5. Дайте характеристику естетичним почуттям. 

6. Що є естетичним смаком? Наведіть приклад смаку. 

7. Що є естетичним ідеалом с точки зору І.Канта? 

8. Яке місце посідає поняття ідеалу в естетиці Г.Гегеля? 

9. Порівняйте концепції прекрасного в працях Платона та Аристотеля. 

10. Як розглядали категорію «прекрасного» в епоху панування релігійної ідеології? 

11. Про що свідчить зміна змісту категорії «прекрасне» в епоху Відродження? 

12. Коли і яких формах зародилось драматичне мистецтво? 

13. Які ступені і форми вираження має категорії «комічне»? Чи є щось спільного між 

«комічним» і «смішним»? 

Рекомендовані інформаційні джерела: [4], [8], [15], [17], [19], [27], [49], [50], [54], [69], [71], 

[75], [83]. 



Семінарське заняття №9 
Тема № 9. Естетичні погляди та мистецтво від епохи стародавнього чоловіка до епохи 

Відродження (2 години) 

1. Історична типологія мистецтва. 

2. Мистецтво доісторичної людини. 

3. Мистецтво Стародавнього Світу. 

3.1. Єгипетська цивілізація. 

3.2. Стародавня Греція. 

3.2.1. крито – микенський період; 

3.2.2. гомерівська епоха; 

3.2.3. архаїка; 

3.2.4. період класики. 

3.3. Естетика ранньої класики (космологічна) (Піфагор). 

3.4. Естетика середньої класики (антропологічна) (софісти та Сократ). 

3.5. Естетика високої класики (ейдологічна) (Платон, Аристотель). 

4. Мистецтво та естетичні погляди Середньовіччя. 

4.1. Основні поняття естетики Середньовіччя. 

4.2. Романський стиль. 

4.3. Готичний стиль. 

Ключові терміни: художня епоха, художній напрямок, художній метод, художній стиль, 

античність, космологізм, космос, міфологія, міф, поетика, мимесис, катарсис, калокагатия, 

натуралізм, натурфілософія, іконоборство, ритуал, синкретизм, інтуїтивізм, ампір, 

архітектура, мистецтво, живопис, скульптура, лицарський романтизм, сакральний алегоризм, 

карнавальний натуралізм, ейдологізм, антропологізм. 

Завдання для самостійного опрацювання. 

1. Опрацюйте ідеї неоплатонізму в античній естетиці елліністичного періоду. 

2. Зробить начерк естетичних уявлень в філософській спадщині стоїків, епікурейців, 

скептиків та інших шкіл елліністичної філософії. 

3. Розкрийте символізм християнської культури. 

Питання до перевірки знань. 

1. Назвіть особливості античного мистецтва? 

2. Які особливості розвитку естетичної думки античності Ви знаєте? 

3. Хто є представником естетичної думки ранньої класики, середньої класики та високої 

класики? 

4. Назвіть основні поняття, якими оперує естетика середньовіччя? Дайте їх загальну 

характеристику. 

5. Хто сформулював теорію ікони? Які функції ікони Ви знаєте? 

6. Що є спільного й відмінного в готичному та романському стилях? 

Рекомендовані інформаційні джерела:[1], [3], [4], [7], [12], [13], [14], [18], [19], [22], [24], 

[28], [29], [30], [38], [46], [51], [56], [82]. 

 
Семінарське заняття № 10 

Тема 10. Основні мистецькі й естетичні напрями епохи Відродження та Нового часу. 

Особливості естетики та мистецтва XIX – XX ст. (2 години) 

1. Естетичні погляди епохи Відродження. 

1.1. Походження терміну Відродження. 

1.2. Особливості мистецтва Відродження. 

1.3. Основні принципи епохи Відродження. 

2. Естетичні погляди та мистецькі напрями Нового часу. 

2.1. Естетика бароко. 

2.1.1. Походження терміна бароко. 

2.1.2. Теоретики бароко та їх основні погляди. 



2.1.3. Основні принципи мистецтва бароко. 

2.2. Естетика класицизму. 

2.2.1. Походження терміна класицизм. 

2.2.2. Основні принципи естетики класицизму. 

2.2.3. Мистецтво класицизму як відображення його теоретичних принципів. 

2.3. Естетика романтизму. 

2.3.1. Походження терміна романтизм. 

2.3.2. Основні причини заснування руху романтизму. 

2.3.3. Основні риси романтизму. 

2.4. Теорія романтичної іронії. 

3. Філософія другої половини XIX ст.. як теоретична основа естетики кінця XIX – 

початку XX ст.: проблема спадковості і пошуку власного шляху. 

4. Абстракціонізм. Експресіонізм. Сюрреалізм. 

Ключові терміни для складання словника: ренесанс, бароко, маньєризм, прециозна 

література, рококо, гуманізм, екзистенціалізм, експресіонізм, інтуїтивізм, класицизм, 

романтизм, романтична іронія, сентименталізм, ампір, архітектура, мистецтво, живопис, 

скульптура, абстракціонізм, реалізм, сюрреалізм, гіперреалізм, неореалізм, соціалістичний 

реалізм, крестьянський реалізм, критичний реалізм, інтелектуальний реалізм, психологічний 

реалізм, магічний реалізм, концептуалізм,  фото реалізм, сонористика, модернізм,  

постмодернізм, поп-арт, конструктивізм, дадаїзм, супрематизм, лучізм, примітивізм, кубізм, 

акмеїзм, футуризм, символізм, імпресіонізм, авангардизм. 

Завдання для самостійного опрацювання. 
1. З’ясуйте естетичні ідеї Д. Дідро. 

2. Зробить огляд естетичної спадщини філософів-постмодерністів XX ст. 

3. Зробіть загальну характеристику епохи Просвітництва, філософії Рене Декарта. 

4. Парадокс романтичної іронії: блиск та злиденність особистості. 

Питання до перевірки знань. 

1. Назвіть основні естетичні поняття епохи Відродження. 

2. В чому особливість мистецтва Відродження? 

3. Яке походження термінів бароко, класицизм, романтизм? 

4. Назвіть основні принципи бароко. Дайте загальну характеристику мистецтва бароко? 

5. Назвіть основні принципи класицизму. Дайте загальну характеристику мистецтва 

клаcицизму? 

6. Який вплив на класицизм справила раціоналістична філософія Рене Декарта? 

7. Хто є видатними представниками класицизму? 

8. В чому складається значне досягнення мистецтва романтиків? 

Рекомендовані інформаційні джерела:[1], [3], [4], [7], [12], [13], [14], [18], [19], [22], 

[24],[30],[37], [51], [56], [65], [68]. 

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Форми звітності 

1. Підготовка до аудиторних (лекційних, 

семінарських) занять та проміжного 

(модульного) контролю. 

34 Опорний конспект лекцій, 

конспект семінарських 

занять 

2. Опрацювання додаткових питань, які не 

розглядаються на аудиторних заняттях. 

10 Конспект 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- читання та конспектування першоджерел; 

- підготовка реферату з обраної тематики; 

- підготовка презентації. 

 

12 

8 

8 

 

Конспект 

Реферат 

Презентація 

 Разом 72  



Питання для самостійного опрацювання 
1.  

 

Перелік першоджерел для читання 
1. . 

 

Тематика рефератів та презентацій 

Теми рефератів з курсу «Етика». 

1. Суть і специфіка моралі. 

2. Моральність родоплемінної епохи й Давнього Світу. 

3. Мораль феодального та буржуазного суспільства. 

4. Проблема морального прогресу. 

5. Моральні проблеми сучасного світу. 

6. Мораль як соціальний феномен: мораль і звичай. 

7. Мораль і соціальна диференціація суспільства. 

8. Етичні проблеми національних відносин. 

9. Моральні цінності національного бутті. 

10. Добро – провідна ідея моральної свідомості. 

11. Спілкування як здобуття життєвого смислу. 

12. Культурно-історичний аспект проблеми смерті. 

13. Смерть як чинник сучасного життя. 

14. Життя як дарунок і відповідь. 

15. Проблема евтаназії в сучасному світі. Всі «за» і «проти». 

16. Біоетика в Україні: стан і перспективи розвитку. 

17. Категорія – відповідність. 

18. Моральна референція особливості. 

19. Щасті як категорія моральної свідомості. 

20. Честь і гідність як певні стандарти самооцінки людської особливості. 

21.  Розкаяння і сором, як акт глибокого перегляду засад власної поведінки й свідомості. 

22. Культура спілкування й етикет. 

Теми рефератів з курсу «Естетика» 
1. Античні мисливці про суть прекрасного. 

2. Естетичні уявлення Середньовіччя. 

3. Естетика та художня практика епохи Відродження. 

4. Ідеї монументального мистецтва Відродження в мистецтві Відродження. 

5. Епоха Відродження та її генії. 

6. Образ жінки в мистецтві Відродження. 

7. Естетичні погляди Канта. 

8. Платон і Аристотель про мистецтво. 

9. Некласична естетика (теорії мистецтва Шопенгауера, Ніцше, К’єркегора. 

10. Роздуми про мистецтво в епоху Просвіти. 

11. Гегель про мистецтво. 

12. Л.Толстой про мистецтво. 

13. Суттєве і раціональне в естетичному пізнанні. 

14. Психологія мистецтва (погляд на природу художнього мистецтва Фрейда та Юнга). 

15. Естетичні теорії ХХ ст. про природу художньої творчості. 

16. Мистецтво та ціннісні форми свідомості (мораль й мистецтво, релігія й мистецтво). 

17. Мистецтво як специфічна форма відображення сучасності. 

18. Естетична діяльність і сфери її виявлення. 

19. Творчість як об’єкт естетичного аналізу. 

20. Естетичне виховання. 

21. Особливості художника: естетичні й психологічні виміри. 



22. Мистецтво та гра (первинні форми художньої діяльності – свято, мода, шоу, спорт). 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: [] 

 

V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

здійснюється за напрямами: 

- контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських 

заняттях; 

- контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

межами аудиторних занять; 

- контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді 

індивідуальних завдань. 

На лекціях та семінарських заняттях застосовуються різноманітні 

методики активізації навчального процесу: 

- проблемні лекції; 

- робота в малих групах; 

- семінари-дискусії; 

- мозкові атаки; 

- презентації; 

- демонстрація науково-популярних фільмів. 

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами 

модульної контрольної роботи. 
 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у 

формі заліку. Підсумкова оцінка за залік є середньозваженим балом оцінок за 

роботу на семінарських заняттях, виконання індивідуальних та практичних 

завдань, написання модульної контрольної роботи. 
 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом із подальшим 

його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних 

досягнень студентів: 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

2…5 
Шкала ECTS 

Теоретична підготовка Практична 

підготовка 

1…100 F…A Студент  

Відмінний 5 100…90 A 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, висловлює свої 

думки, робить аргументовані 

висновки, рецензує відповіді 

інших студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання і оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені 

навчальною 



поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 4 

89…80 

 

 

 

79….65 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 3 

64…55 

 

 

54….50 

 

D 

 

 

E 

 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування відтворює 

певну частину навчального 

матеріалу з елементами логічних 

зв’язків, знайомий з основними 

поняттями навчального матеріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдання 

Незадовільний  2 49…30 Fх 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному 

загальному обсязі навчального 

матеріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допускаються суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 2 29…1 F 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

Критерії та норми оцінювання на семінарських заняттях 

5 балів оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки 

4 бали оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки 

3 бали оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний 

до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки 

2 бали оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що 



потребують однослівної відповіді 

 

Критерії та норми оцінювання самостійної роботи 

Конспект першоджерел 5 балів 

Реферат 5 балів 

Презентація 5 балів 

 

Критерії та норми оцінювання модульної роботи 

Тестові завдання (6 питань) 1 бал за кожну вірну відповідь. 

Визначення термінів (2 терміна) 2 бали за вірне визначення. 

Теоретичні питання (2 питання) 5 балів за кожну вірну відповідь. 

Усього 20 балів 

 

VІ. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

Основна література 
Література «Етика» 
1. Малахов В. Етика. Курс лекцій. - К., 2001. 

2. Некрасов А.И. Этика. Учебное пособие.- Х., 2003. 

3. Малахов В. Етика. Курс лекцій.- К.,1996. 

4. Гусейнов А.А. Введение в этику. - М., 1985. 

5. Аболіна Т.А. Етика. Навчальний посібник.- К., 1992. 

6. Гусейнов А.А. Иррлитц Г. Краткая история этики. -М., 1987. 

7. Гусейнов А.А. Апресян Р.Г. Этика. - М., 1998. 

8. Шрейдер Ю.А. Этика: введение в предмет.- М., 1998. 

9. Словарь по этике / под редакцией И.С.Кона.- М.,1981. 

10. Словарь по этике / под редакцией А.А.Гусейнова.- М., 1989. 

11. Словарь по этике / 5-е издание. - М., 1986. 

12.  Этика и эстетика. Выпуск 33.- К.,1990. 

13. Кондрашов В.А. Этика: история и теория. Учебное пособие.- Ростов н/Д., 2004. 

14. Каменская Е.Н. Этика. Конспект лекций. - Ростов н/Д., 2005. 

15. Мовчан В.С. Етика. Навчальний посібник. – К., 2007. 

16. Пустовит А.В. Этика и эстетика. Учебное пособие. – К., 2006. 

Література «Естетика» 

1. Левчук Л.Т. Естетика: Підручник. - К., 1997. 

2. Левчук Л.Т. Эстетика: Учебное пособие. К., 1991. 

3. Борев Ю.Б. Эстетика. - М., 1988. 

4. История естетики / в 5-ти томах. Под ред. Овсянникова М.Ф. т.1 Античность. Средние 

века. Возрождение. - М., 1962. Т.2 Эстетические учения ХVII-XVIII в. - М. 1964. 

5. Тотаркевич. Античная эстетика. - М., 1987. 

6. Эстетика: словарь. М. 1989. 

7. Каган М.С. Эстетика как филосовская наука. – М., 1997. 

8. Крюковский Н.И. Основные эстетические категории. - М., 1974. 

9. Зись А.Я. Искусство и эстетика. – М., 1975. 

10. Каменская Е.Н. Эстетика. Конспект лекцій. - Ростов н/Д., 2005. 

11. Чичина Е.А. Эстетика: особенности художественных епохи и направлений. - Ростов 

н/Д., 2004. 

12. Радугин А.А. Естетика. Учебное пособие. - М., 2002. 

13. Лозовий В.О. Єстетика. Навчальний посібник. – К., 2005. 

14. Пустовит А.В. Этика и эстетика. Учебное пособие. – К., 2006. 



Додаткова література 

1. Перерва В.В. Этические взгляды Гегеля. - М., 1988. 

2. Иванов В.Г. История этики Древнего Мира. - Л., 1980. 

3. Рікер П. Етика і мораль. - К., 1995. 

4. Дробницький О.Г. Проблеми нравственности. - М., 1977. 

5. Кропоткин Г.А. Этика. Избранные труды. - М., 1991. 

6. Этика и эстетика. Выпуск 33. - К.,1990. 

7. Лаврова К.Н. Нравственный закон во мне. - М., 1991. 

8. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. - Л., 1988. 

9. Моральный выбор./ под редакцией Титаренко А.И. - М., 1980. 

10. Качан М.С. Лекции по истории эстетики. - Л., 1976. 

11. Гулопа А.В. Принципы естетики. - М., 1961. 

12. Качан М.С. Начало эстетики. - М., 1982. 

13. Зеленов Л.А., Куликов Г.И. Методологические проблемы эстетики. - М., 1982. 

14. Лукьянов Б.Г. В мире эстетики. - М., 1974 

15. Гулыга А.В. Что такое эстетика. - М., 1987. 

16. Егоров А. Проблемы эстетики. - М., 1974. 

17. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. - М., 1975 

18. Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики: от Сократа до Гегеля. - М., 1979. 

19. Федь А.М. Воспитание прекрасным. - М., 1984. 

20. Самохин В.Н. Эстетическое восприятие: Вопросы методологии и критики. - М., 1985. 

21. Столович Л.Н. Жизнь, творчество, человек. - М., 1985. 

22. Столович Л.Н. Красота, добро, истина. - М., 1991. 

23. Фортова А.И. Предмет этики как проблема современной науки // Этика и эстетика. – 

Вып. 31. - К.,1988. 

 

 

VII. Зміни, внесені до робочої програми  

Відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС» (Протокол №1 від 30.08.2018) та 

«Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу» 

(Протокол №3 від 31.10.2018) були внесені зміни до критерій оцінювання у 

робочій програмі «Етика та естетика» на 2018-2019 н.р. 

  

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

5.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 



100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

5.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

5.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Конспект першоджерел  5 

Реферат 5 

Презентація  5 



 

5.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь складає 20 балів (тестові 

завдання – 6 балів; терміни – 4 бали, теоретичне питання – 10 балів). 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

5.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 
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