
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Етика й естетика. 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет. 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник(и) 

Синах Андрій Олександрович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом 1-го семестру з семестрів: 

• 3-7 семестр для здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» 

• 2-3 семестр для здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 32 години становить контактна 

робота з викладачем (16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять), 118 години становить 

самостійна робота студента. 

Мова(и) викладання Українська мова. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з концептуальним змістом етики та 

естетики, їх основною проблематикою та понятійно-категоріальним апаратом, формування 

моральних цінностей, орієнтирів, культури, свідомості, естетичного світосприйняття та смаку, 

розвитку творчих здібностей, навчання навикам зіставлення етичних та естетичних ідей з 

практикою суспільного життя. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Змістовий модуль 1 «Етика» 

Тема 1. Етика – філософська теорія моральності. 

Етика: специфіка предмета. Основні проблеми та категоріальний апарат етики. Структура та 

функції моралі. Співвідношення моралі, права і релігії. Професійна етика. Педагогічна етика як 

вид професійної етики. 

Тема 2. Етичні вчення Давнього Сходу та античності. 

Етичні вчення стародавньої Індії та Китаю. Давньогрецькі етичні концепції. Давньоримська етика. 

Тема 3. Етика Середньовіччя та епохи Відродження. Протестантська етика. 

Етичні вчення раннього християнства. Етика Київської Русі. Етика Західноєвропейського 

середньовіччя. 

Тема 4. Етика Нового часу та доби Просвітництва. 

Етичні концепції Нового часу. Етика доби Просвітництва. Етична думка в Україні 17-18 століть. 

Тема 5. Етичні концепції 19-20-го ст. Розвиток етичної думки сучасності. 

Етичні погляди представників німецької класичної філософії. Етика марксизму. Ірраціоналізм. 

Етичні погляди А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. Фрейдизм та неофрейдизм. Прагматизм. Етика 

екзистенціалізму. Основні етичні проблеми сучасності. 

Змістовий модуль 2 «Естетика» 

Тема 6. Предмет естетики. Форми естетичної діяльності. 

Поняття естетичного. Предмет естетики. Естетична діяльність і мистецтво. Естетична свідомість і 

естетичне відчуття. Естетичний смак і естетичний ідеал. 

Тема 7. Роль категорій естетики у відображенні дійсності. 

Природа естетичних категорій. Категорії «прекрасне» і «потворне». Категорії «піднесене», 

«героїчне» і «низьке». Категорії «трагічне» і «комічне». «Естетичне» як категорія естетики. 

Тема 8. Естетика про історичні закономірності художнього розвитку. 

Мистецтво Стародавнього Світу. Мистецтво Середньовіччя та доби Відродження. Мистецтво 

Нового часу і доби Просвітництва. Особливості і чинники формування методу соціалістичного 

реалізму. Загальні закономірності розвитку естетики Новітнього часу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Розуміти основні парадигми розвитку світової етичної та 

естетичної думки, сутність етики та естетики, їх роль в історії 

культури, специфіку взаємин з іншими формами духовного 

життя людства (релігією, наукою, філософією). 

РН2. 

Розуміти моральний зміст своєї спеціальності і майбутньої 

професії та реалізувати стратегію й тактику етично 

адекватного спілкування з різними учасниками професійної 

діяльності. 

РН3. 

Сформувати критичне ставлення до різних форм мистецтва 

та на цій основі власну загальну культуру та естетичний 

смак. Оцінювати доцільність застосування та впроваджувати 

в навчально-виховний процес здобутки культури різних 

народів, інтеріоризувати основні культурні цінності й норми 

до освітнього процесу. 

РН4. 
Працювати у міжнародному контексті та мультикультурному 

середовищі, ставитися із повагою до національних та 



 

 

культурних традицій населення інших країн. Демонструвати 

прихильність та етичність до несхожості та інших культур, 

уникаючи конфліктних ситуацій. 

6. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

6.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Етика – філософська теорія моральності 

ПЗ 1. Етика: специфіка предмета. Основні проблеми та категоріальний апарат етики. 

Структура та функції моралі. Співвідношення моралі, права і релігії. Професійна етика. 

Педагогічна етика як вид професійної етики. 

Тема 2. 

Л 2. Етичні вчення Давнього Сходу та античності 

ПЗ 2. Етичні вчення стародавньої Індії та Китаю. Давньогрецькі етичні концепції. 

Давньоримська етика. 

Тема 3. 

Л 3. Етика Середньовіччя та епохи Відродження. Протестантська етика 

ПЗ 3. Етичні вчення раннього християнства. Етика Київської Русі. Етика 

Західноєвропейського середньовіччя. 

Тема 4. 

Л 4. Етика Нового часу та доби Просвітництва 

ПЗ 4. Етичні концепції Нового часу. Етика доби Просвітництва. Етична думка в Україні 17-

18 століть. 

Тема 5. 

Л 5. Етичні концепції 19-20-го ст. Розвиток етичної думки сучасності 

ПЗ 5. Етичні погляди представників німецької класичної філософії. Етика марксизму. 

Ірраціоналізм. Етичні погляди А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. Фрейдизм та неофрейдизм. 

Прагматизм. Етика екзистенціалізму. Основні етичні проблеми сучасності. 

Тема 6. 

Л 6. Предмет естетики. Форми естетичної діяльності 

ПЗ 6. Поняття естетичного. Предмет естетики. Естетична діяльність і мистецтво. Естетична 

свідомість і естетичне відчуття. Естетичний смак і естетичний ідеал. 

Тема 7. 

Л 7. Роль категорій естетики у відображенні дійсності 

ПЗ 7. Природа естетичних категорій. Категорії «прекрасне» і «потворне». Категорії 

«піднесене», «героїчне» і «низьке». Категорії «трагічне» і «комічне». «Естетичне» як категорія 

естетики. 

Тема 8. 

Л 8. Естетика про історичні закономірності художнього розвитку 

ПЗ 8. Мистецтво Стародавнього Світу. Мистецтво Середньовіччя та доби Відродження. 

Мистецтво Нового часу і доби Просвітництва. Особливості і чинники формування методу 

соціалістичного реалізму. Загальні закономірності розвитку естетики Новітнього часу. 

6.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 



 

 

7. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку світової етичної та естетичної 

думки та поглядами видатних філософів та митців різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

науки в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-РН4), що 

становить основу практико-орієнтованого навчання. 

8. Методи та критерії оцінювання 

8.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

8.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

8.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

9) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

10) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 



 

 

11) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 бали; 

12) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

9. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

9.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та 

електронної дошки (ЗН 1). 

9.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Естетика: навчальний посібник / за ред. Л.Б. Мартиненко. –Умань: 

ФОП Жовтий О.О., 2016. – 137 с. 

2. Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та 

самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів / 

І.Г. Утюж, Н.В. Спиця, М.О. Мегрелішвілі. – Запоріжжя: ЗДМУ, 

2019. – 81 с. 

Допоміжна література: 

1. Професійна етика юриста: підручник / В.С. Бліхар та ін.; за ред. 

проф. В.С. Бліхара; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів; 

Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. – 357 с. 

 

 

  


