
Опис начальної дисципліни _____  
Етика та естетика 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  
Згідно з навч.планом   
 (шифр, назва)            

Кількість кредитів  
 3 ЄКТС 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 

презентацій, аудіо- ,  

відеосупроводу, технічних 

засобів навчання  

 

Семінарські, практичні  та 

лабораторні заняття 

Спеціальність 

Згідно з навч.планом   
(код, назва) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

 
Освітній рівень бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

  

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 

________________ 

  

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

Модульні контрольні 

роботи, опитування, 

тестування, індивідуальні 

творчі завдання   

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом _______ 

  

Індивідуальна робота: 

Семестр         ___         

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:     
- самостійна робота: 

  Форма підсумкового 

контролю 
 
екзамен 

  

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
  Передумови навчання 

 філософія 

Мета і завдання навчальної дисципліни – є сприяння реалізації концепції гуманізації 

вищої освіти в Україні шляхом а) ознайомлення з основними категоріями етики (напр., 
добро, зло, справедливість, щастя ті ін.), формування моральних засад спілкування, 
з’ясування специфіки свободи та морального вибору; б) формування уявлення студентів 

про ґенезу естетичної культури людства та ознайомлення з особливостями мистецтва. 
Основними завданнями – є а) науково-методологічне та практичне забезпечення 

розуміння етики та її категорій, зорієнтованого на моральну рефлексію; розвиток 
здатності до морально-етичного аналізу сучасних явищ суспільного життя; б) формування 
у студентів універсальної картини світу через оволодіння системою естетичних знань та 

уявлень. 
Програма навчальної дисципліни: Предмет і завдання етики. Історія зарубіжних та 

українських етичних вчень. Основні етичні категорії. Походження і сутність моралі, її 
соціальні функції. Моральний вибір та ціннісні орієнтації особи. Моральна культура 
спілкування. Проблеми професійної етики. Естетика  як культуротворча наука. Естетична 

діяльність та її форми. Естетична свідомість. Основні естетичні категорії. Естетична 
природа мистецтва. Видова специфіка мистецтва. Формування естетичної культури 

особистості. 
Бібліографія: 1.  Естетика: навчальний посібник для педагогів / За ред. Т. І. Андрущенко. 
– К.: «МП Леся», 2014. – 613 с.  

2. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник – К.: Либідь, 2006. – 384 с.  
Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, 

авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  
Зауваження: Необхідні знання з основ філософії. Рекомендуємо до початку курсу 

ознайомитися із навчальними посібниками з бібліографії.  
Лектор: Коннов Олександр Федорович кандидат філософських наук, професор кафедри 

етики та естетики, доцент.  Грицаєнко Петро Михайлович кандидат філософських наук, 
професор кафедри етики та естетики, доцент.  
Факультет:  

Адреса:  


