
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:ФП 1.16 

2. Назва:Етика і естетика 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти:I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:ІI, III 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6.5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:к.філос.наук, 

ст. викладач Храпко П.Ю. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути 

здатним: 

знати: основні поняття, напрями і проблеми етики та естетики як 

філософських наук в їх історії та на сучасному етапі розвитку; морально-естетичні 

засади суспільного життя, специфіку морально-естетичної регуляції людської 

поведінки; мистецтва і особливості його функціонування в культурі і людській 

життєдіяльності; основні принципи професійної етики, ділового етикету, 

прикладної етики. 

уміти: аналізувати сучасні проблеми соціальної, професійної та 

індивідуальної життєдіяльності; застосовувати основні принципи прикладної 

етики, ділового етикету, професійної етики для вирішення моральних конфліктів у 

соціальній сфері; володіти системою естетичних категорій та навиками художньо-

образного способу осягнення світу; аналізувати видову специфіку мистецтва й 

особливості її функціонування у культурі. 

 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:історія, вступ 

до спеціальності, психологія, історія класичної філософії. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною:логіка, 

культурологія, історія некласичної філософії, історія філософії України, історія 

релігії, метафізика та онтологія. 
12. Зміст курсу: Етика як галузь філософського знання. Становлення етичних 

вчень в класичний період. Особливості некласичної етики. Сутність та природа 

моралі. Етика як теоретична система. Моральні проблеми людської діяльності і 

спілкування. Моральний світ і моральний розвиток особи в сучасній культурі. 

Етика у різних сферах людського буття. Естетика: предмет і роль в культурі. 

Становлення та розвиток класичної естетики. Некласична естетика XX ст. Сутність 

та форми естетичної діяльності. Структура естетичної свідомості. Основні 

естетичні категорії. Естетика як метатеорія мистецтва. Мистецтво в структурі 

людської життєдіяльності. Естетична культура та шляхи її формування. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. Навч. Посібник. – 4-те вид. – Київ, 2002. – 

384 с. 

2. Савельєв Є.П. Етика: Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене. – 

Львів, 2006. – 244 с 

3. Естетика: Підручник / За заг. ред. Л.Т. Левчук. – 2-е вид. доп. і переробл. – 

Київ, 2005. – 431 с. 

4. Естетика: Навч. Посіб. / За ред. В.О. Лозового. – Київ, 2003. – 208 с. 

5.    Наконечна О.П., Залужна А.Є. Етика і естетика:  Інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення. – Рівне, 2008. – 180 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36год. лекцій, 34год. семінарських занять, 125 год. самостійної роботи. Разом – 

195год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці 2 семестру, екзамен в кінці 3 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри філософії  Наконечна О.П., д.філос.наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE 
1. Code: ФП 1.16 

2. Title: Ethics and Aesthetics  

3. Тип: Main 

4. The level of higher education: I 
5. Year of study for proposed discipline: І, II 
6. Semester: ІI, III 
7. The ECTS credits: 6.5 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position:  
Khrapko P.Yu., Candidate of Science in Philosophy, Senior Lecturer of NUWMNRU 

Philosophy Department 

9. Learning Outcomes: after the discipline the student should: 

to know: main concepts, directions and problems of ethics and aesthetics as 

philosophical sciences in their history and at the present stage of development; moral and 

aesthetic principles of social life, specificity of moral and aesthetic regulation of human 

behavior; art and features of its functioning in culture and human life; the basic principles 

of professional ethics, business etiquette, applied ethics. 

be able to: to analyze modern problems of social, professional and individual life; apply 

the basic principles of applied ethics, business etiquette, professional ethics for resolving 

moral conflicts in the social sphere; to have a system of aesthetic categories and skills of 

artistic-figurative way of comprehension of the world; to analyze the specific type of art 

and the peculiarities of its functioning in culture. 

10. Forms of classes: training sessions, self-work, seminars, control measures. 

11. Preceding subjects: History, Introduction to specialty, Psychology, History of 

classical philosophy 

Accompanying subjects: Logic, Religion Studies, Cultural studies, History of non-

classical philosophy, History of philosophy of Ukraine, History of religion, Metaphysics 

and ontology.  
12. Course Content: Ethics as a branch of philosophical knowledge. Formation of 

ethical doctrines in the classical period. Features of non-classical ethics. The essence and 

nature of morality. Ethics as a theoretical system. Moral problems of human activity and 

communication. The moral world and the moral development of a person in modern 

culture. Ethics in various spheres of human existence. Aesthetics: an object and role in 

culture. Formation and development of classical aesthetics. Non-classical aesthetics of 

the XX century. Essence and forms of aesthetic activity. Structure of aesthetic 

consciousness. Major aesthetic categories. Aesthetics as a metateoria of art. Art in the 

structure of human life. Aesthetic culture and ways of its formation. 

13. Recommended edition:  
1. Malahov V.A. Etyka. Kurs lektsiy. Navchalny posibnuk. – 4-te vyd. – K, 2002. – 384 

s. 

2. Savel`ev Y. P. Etyka: Navchalny posibnuk. – 2-ge vyd, vypravlene. – L`viv, 2006. – 

244 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Estetyka: Pidruchnyk / Za zag. red. L. T. Levchuk. – 2-ge vyd, dop I pererob. – K, 

2005. – 431 s. 

4. Estetyka: Navch. Posibn. / Za red. V.O. Lozovogo. – K, 2003. – 208 s. 

5. Nakonechna O.P., Zaluzhna A, Y., Etyka I Estetyka: Interaktyvnuy kompleks 

navchal`no-metoduchnogo zabezpechenn`a. – Rivne, 2008. – 180 s. 

14. Learning activities and teaching methods: 
36hrs.lections, 34hrs. seminars, 125 hrs. self-work. Total – 195 hrs. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, 

implementation of business and role-plays, case methods, individual and group research 

tasks, the use of multimedia. 

15. Methods and evaluation criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): test at the and 

of 2 semester, exam at the end of 3 semester.  

Current control (60 points): a test of knowledge, quizzes 

16. Language: Ukrainian. 
 
 
Head of Department     Nakonechna O.P., 

Doctor of Philosophy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


