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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 05  

«Соціальні та 

поведінкові науки»  

Модулів – 2 

 

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість 

годин – 90 

Спеціальність –  

054 «соціологія» 

 

 

 

Рік підготовки 

2-й 2-й  

Семестр 

2-й 2 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітній рівень 

підготовки: 

перший (бакалаврський) 

рівень. 

 

16 год. 4год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю: залік 

  

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 Предметом етики та естетики є з’ясування суті, змісту та історії 

виникнення і становлення етичного та естетичного  як духовних феноменів, їх 

ролі  в житті людини і суспільства. 

Основні завдання вивчення дисципліни:  

- дати певний обсяг знань стосовно етики та естетики взагалі та загально 

охарактеризувати їх історію,  вплив на цивілізаційну еволюцію людства;  

-  –дати загальні поняття і конкретні визначення основних 

категорій етики, естетики, їх місце у формуванні особистості; 

 - окреслити зв’язок етики та естетики з іншими сферами життя суспільства; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 



 знати: 

 – закономірності виникнення, розвитку й функціонування етики та естетики;  

– основні компоненти, історичні різновиди етики та естетики та їх специфічні 

особливості; – особливості етики та естетики України, сучасне становище 

культурного і морального життя в Україні.  

 уміти:  

– формувати власну позицію щодо сакральної духовності, світової та 

національної  культури, їх моральних та естетичних цінностей;  

–  дотримуватися вимог українського законодавства про свободу совісті ;  

– сприяти діалогу щодо моралі та мистецтва в інтересах зміцнення української 

державності, розвитку національної культури. 

 

Перелік компетентностей: 

 Інтегральна компетентність: Формування цілісного гуманістичного 

світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки 

особистості. Значення курсу полягає передусім у тому, що він формує науковий 

світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень 

майбутнього спеціаліста. 

 Загальні компетентності:  

– 1. здатність навчатися, здійснювати пошук та аналізувати інформацію з 

різних джерел; 

– 2. уміння застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, приймати 

обґрунтовані рішення; 

– 3. вміння використовувати у повсякденному житті основні терміни та 

поняття моралі, застосовувати набуті знання для визначення лінії особисті. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

– 1. вирішувати професійні завдання спираючись на гуманістичні, 

загальнолюдські цінності, особисті знання, ідеї, переконання; 

– 2. Мати загальні поняття і конкретні визначення основних категорій етики, 

естетики, їх місце у формуванні особистості; 

– 3. Вміти сформувати власну думку щодо етико-естетичного пізнання 

дійсності, виконувати правила поведінки людини в суспільстві. 

– 4. сприймати мистецтво як засіб соціалізації та активізації особистості, 

розуміти вплив мистецтва на психолого-емоційний стан людини 

– Міждисциплінарні зв’язки: 

– 1. українська мова (за професійним спрямуванням); 2. історія і культура 

України, історія ХНАУ; 3. філософія; 3. психологія; 4. політологія;  

– 5. соціологія, 6. релігієзнавство. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Етика, ее предмет та завдання 

 

Тема 1. Предмет етики. Історія етичних вчень. 

 Історико-філософські передумови етики. Становлення етики в самостійну 

галузь гуманітарного знання; наукове підґрунтя основ етичних знань (зв’язок з 

іншими науками). Етимологічні особливості понять “етика” та “мораль”. 

Мораль як предмет науки етики. 5 Структура етики як науки, що містить 

наступні елементи: емпірична (або описова етика), загальна теорія моралі, 

нормативна етика, педагогічна етика, професійна етика, теорія етичної думки. 

Функції етики. Етична думка античної епохи. Розвиток етичної думки доби 

середньовіччя та Відродження у контексті християнського світогляду. Етичні 

вчення представників Нового часу. Проблема людини та суспільства в етиці 

марксизму. Екзистенціалізм, прагматизм, неотомізм, психоаналіз, 

неопротестантизм та суб’єктивно- ідеалістична теорія моралі як головні 

напрямки західноєвропейської думки XX століття. 

 

Тема 2. Мораль як соціальний феномен. Моральна свідомість 

  Соціальні, психологічні, історичні, культурологічні, релігійні 

передумови виникнення моралі та моральної свідомості. Зміст поняття мораль, 

моральність. Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації. Мораль 

як особлива сфера ціннісного буття людини. Нормативний, ціннісний та 

імперативний характер моралі. Звичай і право як найвагоміші регулятори 

моральної поведінки індивіда та спільноти. Моральне життя: сфера сущого та 

належного в життєдіяльності людини. Сутність та специфіка моралі, що 

розкриваються через головні її функції: регулятивну, світоглядну, оцінювальну, 

пізнавальну, інтегративну, культурологічну. Моральна практика та моральна 

свідомість як складові елементи структури моралі.  

 

Тема 3. Моральна діяльність 

 Свобода як важлива умова морального самовизначення індивіда в 

структурі цінностей та ціннісних орієнтацій. Проблема морального вибору та 

відповідальності особистості. Аналіз поняття «моральний вибір» через призму 

інваріантності людської поведінки. Питання обрання мети та засобів у 

моральній поведінці. Визначення поняття «моральний конфлікт». Моральний 

конфлікт як ситуація зіткнення моральних норм в індивідуальній та суспільній 

свідомості, що вимагає морального вибору від суб’єкта. Особливості 

зовнішнього та внутрішнього видів морального конфлікту. Мораль та інші 

форми суспільного життя (мораль мораль та економіка, мораль та політика, 

мораль та мистецтво, мораль та право, мораль та наука) 

 

Тема 4. Етика спілкування, етикет. Професійна етика. 

Моральна культура спілкування та етикет. Роль та значення спілкування як 

особливої форми людської взаємодії у становленні особистості. Основні типи, 

принципи та суперечності спілкування. Етичний сенс міжособового 



спілкування. Етикет як морально-естетична культура спілкування. Моральний 

зміст етикету. Історія виникнення етикету та йог правил. Головні принципи 

етикету спілкування: ввічливість, коректність, тактовність, делікатність, 

скромність,  точність, обов’язковість. Відкритість і замкненість у спілкуванні. 

Монологісність та діалогічність людської особистості. Моральна цінність 

товариськості, дружби, любові та шлюбно-сімейних стосунків. Етика ділового 

спілкування (основи бізнесової етики). 

 

Змістовий модуль 2. Сутність і значення естетичного. 

 

Тема 1. Предмет і теорія естетики 

 Поняття “естетики”. Становлення перших естетичних уявлень. Предмет 

естетики у процесі розвитку проблематики науки. Виокремлення естетики як 

самостійної науки та визначення її зв’язку з іншими гуманітарними науками. 

Естетична діяльність та її форми. Особливості творчого потенціалу людської 

праці. Людська особистість як об’єкт естетичної діяльності. Естетичні форми 

суспільних відносин. Етикет як форма прояву естетичної діяльності. Природа в 

структурі естетичної діяльності.. Поняття “естетичного”. Особливості 

структури естетичної свідомості. Естетичне почуття. Естетичний смак. 

Естетичний ідеал. Естетичні погляди та теорії. Історія естетичної думки 

Естетичні ідеї в античній культурі. Споглядальний підхід до дійсності та 

виділення ролі почуттів людини у становленні предмета естетики (Сократ, 

Платон, Арістотель). Розвиток естетичної думки в країнах Сходу. Естетична 

проблематика індійських трактатів. Традиції “досконалості” та “довершеності” 

в китайській філософії (Конфуцій, Сюнь-цзи). Арабо- мусульманська естетика. 

Естетика Візантії (Плотін, Прокл, Григорій Ниський, Іоан Златоуст 
 

Тема 2. Мистецтво та дійсність 

  Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності. Методологічні 

засади аналізу мистецтва (розгляд мистецтва як психологічного феномена, 

етнографічного чинника, елемент історіографії, евристики, семіотики, 

фольклористики, соціології, космології та аксіології). Поетика як першоелемент 

мистецтва. Парадигмальне визначення мистецтва: поняття та сутність. 

Міфологія як рання форма усвідомленої сутності мистецтва. Особливості 

інтраверності мистецтва як головної парадигмальної його ознаки (Р.Джордж 

Коллінгвуд). Особливості “людського” як предмет і естетична притаманність 

мистецтва. Відображально- виражальна природа мистецтва. Художність змісту 

та форми. Семіологія мистецтва: художній образ, символ і знак. Генезис 

художнього образу. Чуттєва безпосередність художнього образу. Принцип 

антиномічності і структура художнього образу. Умовність і знаковість в 

художньому образі. Універсалії художнього символу. Асоціативність, 

метафоризм і алегоричність як чинники художньо-образної виразності. 

Соціальні функції мистецтва.  
 

 

Тема 3. Художнє життя суспільства 



 Формами організації культурного та художнього життя сучасного 

суспільства: а) професійна підготовка та професійні організації митців, б) 

культурні та художні заклади; в) засоби тиражування і масової інформації; г) 

суспільна оцінка художніх творів; д) перетворення мистецтва на засіб 

спілкування. Історичні закономірності художнього розвитку. Фонізм, кубізм та 

футуризм як нереалістичні художні напрямки світової естетичної думки, що 

склалися в історії мистецтва на початку XX століття. Естетична думка епохи 

Відродження. Новий час та зародження нормативних естетичних систем: 

бароко, рококо, класицизм, романтизм. Естетична думка новітньої доби: 

погляди еволюціоністів, структуралістів, марксистів. Теорії «людини маси». 

Модернізм та постмодернізм як моделі естетичного сприйняття. 

 

Тема 4. Українська естетика: історична традиція й сучасний стан. 

Історія української естетики в контексті національної культури. 

Естетична свідомість як складний соціокультурний феномен у духовній 

культурі українського суспільства. Категорії піднесеного і величного,  

потворного і ницого, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної 

доби. 

1. Комунікативні моральні риси людини і естетичні смаки та ідеали: 

чесноти і вади, поняття толерантності, співчуття, милосердя, віротерпимості, 

ввічливості та взаємоповаги. Етика та естетика «солідарної людини». 

Художньо-естетична культура особистості: методи та засоби виховання. Мода 

як феномен культури. Провідні тенденції сучасної молодіжної моди. 

4. Структура навчальної дисципліни «Етика та естетика» 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

ус

ьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с. 

р. 

л п лаб ін

д 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. . Етика, ее предмет та завдання 

Тема1. Історія  етичних 

вчень та предмет етики. 

10 2 2   6 12 1 1   10 

Тема 2. Мораль як 

соціокльтурний феномен. 

Моральна свідомість. 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 3. Моральна 

діяльність. 

12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 4. Етика спілкування, 

етикет. Професійна етика. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

56 8 8   30 46 2 4   40 



Змістовий модуль 2. Сутність і значення естетичного  

Тема 5. Предмет, історія і 

теорія естетики. 

12 2 2   8 11 1    10 

Тема 6. Мистецтво та 

дійсність. Види мистецтва. 

10 2 2   6 10 - -   10 

Тема 7. Художнє життя 

суспільства. 

12 2 2   6 11 - 1   10 

Тема 8. Українська 

естетика: історична 

традиція й сучасний стан. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Всього годин разом за 

змістовим модулем 2 

54 8 8   38 44 4 6   40 

Всього 90 16 14   60 90 6 6   80 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет етики та історія етичних вчень 2 год. 

2 Мораль як соціокльтурний феномен. Моральна 

свідомість 

2 год. 

3 Моральна діяльність 2 год. 

4  Етика спілкування, етикет. Професійна етика 2 год. 

5 Предмет, історія і теорія естетики 2 год. 

6 Мистецтво та дійсність. Види мистецтва. 2 год. 

7 Українська естетика: історична традиція й сучасний 

стан. 

2 год. 

 Усього годин: 14 год. 

 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота здобувача відноситься до інформаційно-розвиваючих 

методів навчання і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням: 

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел 

інформації; перегляд відеозаписів;; інші види занять. 

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних,  

семінарів; виконання типових задач; інші види занять. 

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: виконання завдань 

з елементами творчості; участь в розборі проблемних ситуацій; розв’язання 

проблемно-пошукових запитань; участь у дискусіях і конференціях; складання 

рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять. 

4. Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в процесі 

проведення наукових досліджень, у навчальних практикумах, конференціях. 



 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія  етичних вчень та предмет етики. 6 год. 

2 Ранні форми та національні релігії. Світогляд 

дохристиянської доби Кіївської Русі. 

8 год. 

3 Мораль як соціокльтурний феномен. Моральна 

свідомість. 

8 год. 

4 Етика спілкування, етикет. Професійна етика. 8 год. 

5 Предмет, історія і теорія естетики. 8 год. 

6 Мистецтво та дійсність. Види мистецтва. 6 год. 

7 Художнє життя суспільства. 6 год. 

8 Українська естетика: історична традиція й сучасний стан 8 год. 

 Усього годин: 60 год. 

 

9. Індивідуальні завдання 
У розділі визначаються основні завдання та форми індивідуальної роботи 

здобувачів (контрольні роботи, реферати тощо). 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи 

навчання:    

1). Група методів за джерелом інформації і сприйняттям навчальної 

інформації – словесні (лекція, семінари, бесіда, розповідь); наочні – 

(ілюстрація, демонстрація, презентація), практичні (збір інформації, 

розрахунки, графічно-схематичне зображення інформації).  

Лекція – логічно вивершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного 

питання, ілюстрований, за необхідності, засобами наочності та демонстрацією 

дослідів. Лекція є однією з основних організаційних форм навчальних занять і, 

водночас, методів навчання. 

Залежно від завдань навчального курсу використовуються такі види 

лекцій:  

- проблемно-пошукова лекція, спрямована на активізацію творчого 

мислення студентів, їх уміння і прагнення підходити до знання як до продукту 

й умови процесу пізнання, учасниками якого вони стають у процесі навчання; 

 - лекція-діалог, що проводиться на основі сократівського методу прямого 

діалогу викладача зі студентами;  

- лекція-консультація, що проводиться за сценаріями «питання-відповідь» 

або «питання-відповідь-дискусія». 

Семінари – форма навчального заняття, у якій викладач організує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких здобувачі готують тези 

виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінарські заняття 



можуть проводитися у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і 

доповідей, дискусій тощо. 

Індивідуальне заняття – форма навчального заняття, що проводиться з 

окремими здобувачами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій здобувач отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (проводяться 

протягом семестру – поточні та екзаменаційні консультації). 

2). Група методів за логікою передачі і сприйняття навчального матеріалу 

– індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні; 

3). Група методів за ступенем самостійного мислення при засвоєнні знань 

– репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові); 

4). Група методів за ступенем управління навчальним процесом  

– навчання під керівництвом викладача, самостійна робота студента з 

навчальною та науковою літературою, текстами лекцій, підготовка до 

семінарських і практичних занять, робота з комп’ютером, виконання письмових 

завдань. 

11. Методи контролю 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. 

  Поточний контроль знань здобувачів здійснюється за двома напрямами: 

I – контроль систематичності та активності роботи на семінарських та 

практичних заняттях; 

II – контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 

 Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; фронтальне 

опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні роботи; 

тестування. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів 

навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля.  

Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі заліку у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу.  

Семестровий залік – форма оцінки підсумкового засвоєння здобувачами 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід.  
 

 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Залік 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 5 Т6 Т7 Т8 40  100 

7 7 8 8  7 7 8 8 

Теми змістовного модуля 1 – Т1-Т4. Теми змістовного модуля 2 – Т5-Т8. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для 

студентів. 

2. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури / Ю.М.Гаврилюк/Ю.М. 

Гаврилюк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2002. 46 с. 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и 

практика в эпоху информации / Бландел Р. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с. 

2. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. Київ, 2001. 384 с 

3. Мовчан В. Історія і теорія етики: Курс лекцій. Львів, 2005. 488 с. 

4. Лозовой В.А. Нравственная культура личности: содержание и пути 

формирования: Учебное пособие. Харьков, 2001. – 44 с. 

5. . Нападиста В. Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.).  Київ, 2004. 240 с 



6. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Хміль Ф.І. – К.: Академвидав, 2004. – 280 с. 

7. Естетика: Підручник / за ред. Л.Левчук, В.Панченко, О.Оніщенко, 

Д.Кучерюк. – К., 2006. – 431 с.  

8. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування. К., 1999. – 203 с. 

9. Яромич С.А. Менеджмент переговоров: Стратегия и тактика: Учебное 

пособие / Яромич С.А., Кусик Н.Л., Петриченко П.А.  Одесса: Изд-во 

"ВМВ", 2001. 150 с. 

 

Додаткова 

1. Бабайлов В.К. Культура ділового спілкування менеджера. Харків, 2001. – 

146 с. 

2. Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, 

ділового протоколу та етикету / Резніченко В.І., Михно І.Л.. – К.: УНВЦ 

"Рідна мова", 2003. – 479 с. 

3. Ситуаційні вправи з курсу «Етика бізнесу» для студентів базової освіти 

всіх факультетів та спеціальностей денної форми навчання / Укл. 

С.Г.Радченко. – К.: КНТЕУ, 2003. – 25 с. 

4.  Статінова Н.П. Етика бізнесу: Навчальний посібник / Статінова Н.П., 

Радченко С.Г. Київ: Київський національний торгово-економічний 

університет, 2001. 280 с. 

5.  Сухарев В.А. Этика и психология делового человека / В.А.Сухарев. – М.: 

ФАИР, 1997. –  400 с. 

6. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Ред. 

Г.Г.Германенко.  Київ: Довіра, 2003. – 623 с. 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a 

2. Наукова періодика України; Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Научная электронная библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 


