1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

заочна

Вид дисципліни

Обов’язкова дисципліна

Мова викладання, навчання та оцінювання

Українська

Загальний обсяг кредитів / годин

4 / 120

Курс

1

-

Семестр

1-2

-

Кількість змістових модулів з розподілом:

4

Обсяг кредитів

4

-

Обсяг годин, в тому числі:

120

-

Аудиторні

56

-

Модульний контроль

8

-

Семестровий контроль

15

-

Самостійна робота

41

-

Форма семестрового контролю

екзамен

-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Концепція гуманітарної освіти передбачає викладання дисциплін, спрямованих на
глибоке вивчення місця і ролі людини в складних історичних процесах, в житті сучасного
суспільства. Це, зокрема, такі “культурологічні” предмети, як етика та естетика. Вони
безпосередньо пов’язані з потребами української держави і суспільства у формуванні
моральних якостей працівників різних професій. І в першу чергу тих, хто має справу з
людьми, чия діяльність опосередкована комплексом моральних норм.
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей
освітньої програми підготовки:
Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК-02. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-03. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-06. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК-12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і

Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності (СК)

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
СК-03. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про
розвиток основних філософських ідей, учень та напрямків.
СК-04. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуальнофілософської традиції у світовій.
СК-05. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.
СК-08. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання
професійних завдань.
СК-09. Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи
і підходи.
СК-10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської,
соціокультурної та загальнонаукової проблематики.
СК-11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади,
розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання.
СК-13. Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у
галузі філософії

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-02. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-03. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-04. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та
загальногуманітарної проблематики.
ПРН-06. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-07. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу
філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й
толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах
життєдіяльності.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
1 семестр

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

2

2

-

-

4

Тема 2. Поняття та структура моральної свідомості

2

2

-

-

6

Тема 3. Добро і зло як провідні етичні категорії

2

-

-

4

Модульний контроль 2
Разом
Підготовка та проходження контрольних заходів Разом (1 семестр) 30

Практичні

Семінари

Змістовий модуль І
Етика як філософська наука
Тема 1. Предмет етики в системі наукового знання

Назви змістових модулів і тем

Усього

Лекції

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

4
-

6

4

4

-

-

14

6

4

4

-

-

14

2 семестр
Індивідуальні

Самостійна

Змістовий модуль І
Основні етапи і напрями розвитку світової етичної думки
Тема 1. Історія етичної думки античного світу
14 2
2
4
Тема 2. Етична думка Середньовіччя та доби Ренесансу
12 2
4
Тема 3. Етична думка в контексті німецької класичної філософії
14 2
2
4
Модульний контроль
2
Разом 42 6
4
12
Змістовий модуль 2
Об’єктивні і суб’єктивні категорії моральної свідомості
Тема 4. Обов’язок і відповідальність
12 2
4
Тема. 5. Щастя як категорія моральної самосвідомості
12 2
4
Модульний контроль
2
Разом 26 4
8
Змістовий модуль 3
Моральні проблеми людської діяльності та етика спілкування
Тема 6. Спілкування як царина людської моральності
2
10 2
Тема 7. Моральні виміри спілкування
2
10 2
Модульний контроль
2
Разом 22 4
4
Підготовка та проходження контрольних заходів 15
Разом (2 семестр) 90 14
4
24
Усього 120 20
8
28

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

-

-

3
3
3

-

-

9

-

-

6
3

-

-

9

-

-

6
3

15
-

-

9

-

27
41

5. Програма навчальної дисципліни
1 СЕМЕСТР
Змістовий модуль 1. Етика як філософська наука
Тема 1. Предмет етики в системі наукового знання
Проблема термінології. Походження поняття «етика». Зародження і становлення етичної
думки. Етика як філософська наука. Предмет науки етики, його історична динаміка.
Предметне поле сучасної етики. Функції етики. Етика в структурі міжпредметних
зв’язків. Інтеграція етики з культурологією, соціологією, психологією, релігієзнавством.
Зв’язок етики із загально-світоглядною проблематикою.
Тема 2. Поняття та структура моральної свідомості
Місце моральної свідомості в системі моралі. Поняття моральної свідомості. Норма як
елемент моральної свідомості. Зв'язок моральних норм з реальною практикою людського
життя. Імперативність, здатність до універсалізації як основні риси моральних норм.
Моральні принципи та їх основна характеристика. Моральні мотиви в структурі моральної
свідомості. Мотив як зацікавленість людини в певній дії. Ціннісні орієнтації в структурі
моральної свідомості. Два типа цінностей в структурі моральної свідомості: цінності, сенс
яких визначається духовними потребами та інтересами людей, і смисложиттєві цінності.
Святині та їх роль в розвитку моральної свідомості.
Тема 3. Добро і зло як провідні етичні категорії
Добро провідна ідея моральної свідомості. Благо і добро. Зміст поняття добро. Зло як анти
благо і моральне зло. Вили морального зла та єдність його природи. Проформи зла:
ворожість та розпущеність. Типові концепції зла та їх спільна основа. Порушення
суб’єктом зла порядку і міри світу, зосередженість на собі,самоствердження себе за
рахунок інших і всупереч іншим – основні і характерні риси зла. Субстанціональність
добра і антисубстанціональність зла.
Банальне зло як разновід зла та його антигуманний зміст. Взаємовідношення добрі і зла.
Можливість зла як передумова морального добра. Альтернативні концепції
взаємовідношення добрі і зла. Несилова концепція взаємодії добра і зла. Цінність на яку
вчинок спрямований і цінність яку він несе.
2 СЕМЕСТР
Змістовий модуль 1. Основні етапи і напрями розвитку світової етичної думки
Тема 1. Історія етичної думки античного світу
Моральний канон античності в текстах старогрецької культури. Поеми Гомера «Одисей»
та «Іліада» про моральну сутність героя античності як ідеальної людини. Безсмертя
античного героя в контексті трьох моральних чеснот: мужності, слави та честі.
Сім античних мудреців про мораль як форму етичних імперативів. Основні моральні
чесноти мудреця: особиста досконалість, інтелектуальний розвиток та душевний спокій.

Мудрість духовний феномен.
Етичні вчення в ранній грецькій філософії. Етичне вчення Геракліта як ідея наслідування
вагомих етичних цінностей. Етичне вчення Піфагора та піфагорійців про зв'язок
математики з моральним чеснотами. Етичне вчення Демократа про моральні чесноти та
шляхи їх досягнення.
Сутність етичного вчення Сократа. Мудрість як вища моральна чеснота в житті та
філософському вченні Сократа. Моральний шлях Сократа як житті в істині.
Етичні погляди Платона та Аристотеля. Індивідуальна етика Платона як етика
самовдосконалості і саморозвитку. Категорія «справедливості» в контексті соціальних
поглядів Платона. Предмет та завдання етики у філософських поглядах Аристотеля.
Аристотель про основні етичні категорії: справедливість, дружба, щастя. Характеристика
основних етичних ідей в працях Аристотеля: «Нікомахова етика», «Евдомова етика»,
«Велика етика».
Етичне вчення епікурейців. Етична концепція про потреби: природні та необхідні, та
неприродні і не необхідні. Етичне вчення про дружбу. Етичне вчення стоїків про чесноти:
мудрість, мужність, справедливість, поміркованість. Мудрець як втілення всіх чеснот.
Тема 2. Етична думка Середньовіччя та доби Ренесансу
Формування християнської моральної доктрини в контексті десяти заповідей Божих.
Нагірна проповідь Ісуса Христа з дев’ятьма заповідями блаженства та їх значення для
формування християнських чеснот. Характеристика основних моральних чеснот
християнства: смиренність, каяття, милосердя, правдолюбство, чистота думок та вчинків,
миролюбство, мужність у відстоюванні правди та справедливості.
Основні ідеї роботи Августина Аврелія «Сповідь». Проблема добра та зла, свобода вибору
людини в релігійно-філософській концепції Августина Аврелія. Гріх та його сутність,
шляхи подолання гріха.
Головні ідеї праці Томи Аквінського «Сумма теології». Тома Аквінський про свободу
вибору людини. Етична категорія «щастя» в контексті релігійно-філософського дискурсу
Томи Аквінського. Гуманізм як основний принцип доби Відродження. Честь і гідність
людини в контексті гуманізму. Етичний контекст репутації людини.
Загальна характеристика поглядів Дж. Бруно. Дж. Бруно про любов та її значення в
моральному розвитку людини. Поняття про любов чуттєву та любов божественну.
Концепція любові в «Божественній комедії» Данте. Сутність пекла та раю у формуванні
моралі в контексті «Божественної комедії» Данте.
Тема 3. Етична думка в контексті німецької класичної філософії.
Етичне вчення І. Канта. Категоричний імператив Канта та його сутність. Етичне вчення
Канта про обов’язок: обов’язок по відношенню до себе і обов’язок по відношенню до
інших. Категорія свободи в етичній концепції І. Канта. Можливість свободи: негативна та
позитивна свобода.
Етична концепція Гегеля. Феномен моралі в контексті розвитку об’єктивного духу.
Етична концепція свободи. Діалектика свободи в контексті абстрактної свободи та
внутрішньої свободи. Свобода та відповідальність. Проблема добра та зла в етичній
концепції Гегеля.
Етичні погляди Л. Фейєрбаха. Щастя як основний моральний принцип життя людини, як

прояв єдності «я» і «ти». Мораль як сфера вільного самовизначення людини по
відношенню до щастя та самодіяльності. Концепція добра і зла в етичних поглядах
Фейєрбаха.
Змістовий модуль 2. Об’єктивні і суб’єктивні категорії моральної свідомості
Тема 4. Обов’язок і відповідальність
Обов’язок і відповідальність як суб’єктивні категорії моральної свідомості.
Категорія обов’язку в контексті філософської традиції категоричного імператива І. Канта,
Лютера, Кєркегора, Категорія обов’язку в контексті філософської традиції Епікура,
Гоббса, Юнга,Обов’язок як моральне усвідомлення належного. Обов’язок як різноманіття
суспільних вимог до людини.Особистий обов’язок людини. Обов’язок та моральна
відповідальність. Смислове поле свободи :за що відповідає людина і перед ким вона
відповідає Свобода і відповідальність.
Лекція 5. Щастя як категорія моральної самосвідомості.
Щастя як суб’єктивна етична категорія. Формування поняття щастя в різних етикоісторичних течіях. Головні чинники щастя: 1. На що жити, 2. Для чого жити, 3. Для чого
вмерти. Базові чинники щастя: задоволення людських потреб, 2. свідомість осмислення
власного життя, 3. цінність буття, 4. повнота буття, 4. гармонія з собою і навколишнім
світом.
Змістовий модуль 3. Моральні проблеми людської діяльності та етика спілкування
Тема 6. Спілкування як царина людської моральності
Парадигми спілкування в сучасній культурі. Парадигма спілкування М.Бубера «Я – Ти».
Парадигма спілкування М. Бахтіна. Парадигма спілкування К.Левінаса.
Відкритість і закритість людського спілкування на різних екзистенціальних рівнях.
Поняття про діалог та монолог в людському спілкуванні. Соціо-культурне забарвлення
феномену діалогу та монологу в людському спілкуванні. Мовчання як спосіб спілкування.
Тема 7. Моральні виміри спілкування
Моральний аспект спілкування людей. Особливості толерантності як модусу людського
спілкування. Історія становлення феномена
толерантності. Соціальне значення
толерантності. Толерантність і між особистих відношеннях.
Повага як модус спілкування самоповага та поваго до близьких та далеких.
Співчуття як екзистенціально-моральна парадигма переживання інщої суб’єктивності.
Страждання і спів страждання. Страждання моє та страждання іншого за Е. Левінасом.
Страждання та жаль
Милосердя як найвища християнська чеснота. Єдність милосердя, поваги та
толерантності.
Любов як вищий вимір людського спілкування. Види любові: арапе, ерос, філія, сторге.
Любов та відповідальність. Любов та шлюб і родина.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
1 семестр

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі допуск,
виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Максимальна
кількість балів

Вид діяльності студента

Кількість
одиниць

Максимальна к-сть
балів за одиницю

Модуль 1

1
1
1
10
10
10

3
2
2
2
1
-

3
2
2
20
10
-

5
25
30
Разом

3
1
-

15
25
77

Максимальна кількість балів: 77

2 семестр

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Модуль 3

1
1
1
10
10
10

3
2
6
2
6
-

3
2
6
20
60
-

2
4
4
-

2
4
40
-

2
2
2
-

2
2
20
-

5

4

20

2

10

2

10

25
136

1
-

25
81

1
-

25
59

25
1
30
Разом
-

Максимальна кількість балів: 276
Разом: 353
Розрахунок коефіцієнта: 60/353 = 0.169

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимальна к-сть
балів за одиницю

Вид діяльності студента

Модуль 1

-

-

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом.
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм самостійної роботи
активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом подолання протиріч між
трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань як
необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду наукових
публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів
за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення
головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для систематизації отриманих
знань з дисципліни до кожної наступної теми слід ретельно готуватись: систематично
опрацьовувати матеріал попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати
пройдений матеріал.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
6.2

№
з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3

Обґрунтування висновків

0,5 бали

4

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

1 бал

5

Обсяг виконаної роботи

0,5 бал

1 семестр
1. На основі «Києво-Печерського Патерика» проаналізуйте поняття святості в трьох
ракурсах :
1.святе місто,
2. святий простір,
3. свята людина.
2. Розкрийте сутність етики як філософської дисципліни.
3.Розкрийте феномен морального зла на конкретних прикладах.
4. Чи погоджуєтесь Ви з висловом Ніцше, що абсолютне зло рідкісна квітка?
5.Чому зло не є субстанцінальним, а добро є?
6. Доведіть, що існує необхідність поділу етики на теоретичну та практичну.
7. Які аргументи наводить М. Булгаков в романі «Майстер і Маргарита» на користь
несилової концепції співвідношення добра і зла?
2 семестр
Тема

Кількість Кількість
годин
балів

Змістовий модуль І.

Основні етапи і напрями розвитку світової етичної думки
Тема 1. Розвито етичної думки стародавнього Сходу.
3
Тема 2. Розвиток етичної думки доби Просвітництва
3
Тема 3. Головні ідеї «етики Спінози»
3
Змістовий модуль ІІ.
Об’єктивні і суб’єктивні категорії моральної свідомості

5
5
5

Тема 4. Обов’язок і відповідальність, справедливість
6
Тема 5. Щастя як суб’єктивна етична категорія
3
Змістовий модуль ІІІ.
Моральні проблеми людської діяльності та етика спілкування
Тема 6.Спілкування як царина людської моральності
6
Тема 7.Моральні виміри спілкування
3
Разом годин за видами діяльності:
27

5
5

5
5
35

6.3

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та
навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на
семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних завдань, за модульну
контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в
електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль
знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу
змістового модуля.
6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, фронтальне
(комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з
проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, розробка
графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, міні-диктант з
визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка
письмових відповідей на проблемні питання.
в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, консультаційного
форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, навчального проекту (моделювання
політичного процесу чи явища) в синхронному режимі, хмарні технології, заняття з
представленням знань та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з
залученням SMART- технологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 7), де зазначено
види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS)
шкалу подано нижче у таблицях.
Форма проведення іспиту:
Комбінована. Екзаменаційний білет складається з завдань, які включають питання з
аналізу першоджерел, а також тестові завдання. Студент письмово дає відповіді на
питання з аналізу першоджерел, а також письмові відповіді на тести.
Тривалість проведення:
2 академічні години для письмової відповіді.
Максимальна кількість балів:
40 балів. З них: За відповіді на питання з аналізу першоджерел – 20 балів. За відповіді на
тестові завдання - 20 балів.

Критерії оцінювання:
За відповідь на питання з аналізу першоджерел:
20 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання.
Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Якісний аналіз
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку
означеного питання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції.
15 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів відповіді. Частковий аналіз
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку
означеного питання. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції.
10 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання.
Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Спроби
аналізу сучасного стану дослідження проблеми. Часткова доказовість висновків, спроба
обґрунтування власної позиції.
5 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної послідовності. Наявність
висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого питання.
Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без логічної послідовності.
Відсутність аналізу сучасного стану дослідження проблеми та розгляду тенденцій
подальшого розвитку означеного питання. Відсутність висновків та логічної
обґрунтованості власної позиції.
За відповіді на тестові завдання:
20 тестових завдань - по 1 балу за кожну правильну відповідь.

6.5

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Покажіть на прикладах проявичесті та гідності людини.
2. Поясніть предмет і об’єкт культурології.
3. Проаналізуйте етичну концепцію Епікура.
4. Продемонструйте основні завдання культурології.
5. Доведіть, що совість є центральним чинником моральної самосвідомості людини.
6. Охарактеризуйте основи етичної концепції Аристотеля.
7. Покажіть різницю понять «культура» і «цивілізація».
8. Проаналізуйте розкаяття як складову частину моральної самосвідомості.
9. Охарактеризуйте основні етичні категорії стоїків.
10.Проаналізуйте сутність основних етапів розвитку культури.
11.Доведіть етичний зміст сорому.
12.Проаналізуйте сутність гедонізму в етичному вимірі.
13.Простежте і покажіть на конкретних прикладах зв'язок мораллю і освітою.
14.Дайте характеристику основним рисам Середньовічної культури.
15.Охарактеризуйте категоричний імператив І. Канта.
16.Покажіть взаємозв’язок свобода дії, свобода вибору та свобода волі.
17.Охарактеризуйте етичну концепцію Сократа.
18.Покажіть на конкретних прикладах особливість живопису доби Відродження.

19.Доведіть, що свобода є моральною цінністю людського буття.3
20.Охарактеризуйте основні етичні принципи та категорії Платона.
21.Проаналізуйте значення прийняття християнства на розвито культури.
22.Продемонструйте на конкретних прикладах, що моральні цінності є головними
елементами моральної свідомості.
23.Поясніть основні етичні норми в біблійному контексті.
24.Проаналізуйте розвиток писемності та літератури в добу Київської Русі.
25.Проаналізуйте моральне зло його походження та сутність.
26.2. Покажіть основні особливості культури Реформації.
27.3.Охарактеризуйте проблему гріха в контексті роботи Августина Блаженного
«Сповідь»
28.Проаналізуйте добро як провідну ідею моральної свідомості
29.Охарактеризуйте сутність етичної концепції Ф. Аквінського.
30.Покажіть основні особливості первинного мистецтва.
31. Проаналізуйте особливості культури Стародавнього Китаю.
32. Продемонструйте на конкретних прикладах відкритість та закритість спілкування .
33. Охарактеризуйте етичну концепцію Гегеля
Розкрийте різновиди мореного зла та їх природа.
34. Охарактеризуйте співвідношення проблеми свободи та відповідальності в
екзистенціальній філософії.
35. Проаналізуйте особливості культури стародавнього Єгипту.
36. Доведіть проблему субстанціональності зла.
37. Розкрийте монологічність та діалогічність спілкування.
38. Проаналізуйте особливості культури стародавньої Індії.
39. Проаналізуйте банальне зло його природа та сутність.
40. Розкрийте моральні виміри спілкування.
41. Покажіть особливості розвитку культури Західної Європи XVIII століття
42. Покажіть проблеми взаємовідносин між добром та злом.
43. Розкрийте толерантність як основна моральна цінність спілкування.
44. Покажіть особливості розвитку культури Західної Європи XIXстоліття
45.Продемонструйте проблему пошуку сенсу життя на конкретних прикладах.
46.. Розкрийте милосердя в моральному вимірі.
47..Покажіть особливості розвитку культури Західної Європи XVIIстоліття
48.Проаналізуйте любов та її сутність.
49.Продемонструйте на прикладах феномен святості в контексті «Києво-Печерського
Патерика»
50.Покадіть особливості розвитку національно-культурного Відродження української
культури в контексті Кирило-Мефодіївського товариства.
51.Дайте визначення та проведіть аналіз моральної категорії обов’язку.
52.Доведіть, що співчуття є проявом людяності та гуманізму.
53.Проаналізуйте розвиток фрескового та мозаїчного жив опису в добу Київської Русі.
54.Дайте визначення та проведіть аналіз моральноїкатегорії відповідальності
55.Розкрийте сутність поваги та її роль у культурі спілкування.
56.Опишіть основні риси культури Київської Русі.
57.Дайте визначення та проведіть аналіз категорії відповідальності та її сутність.

58.Проаналізуйте культуру спілкування та етикет.
59.Покажіть основні риси архітектури доби українського бароко
60.Дайте визначення та проведіть аналіз справедливості як категорії моральної
свідомості.
61.Розкрийте етику як науку про мораль.
62.Києво-Могилянська академія як духовна фортеця доби українського бароко.
63.Розкрийте основні завдання науки етики.
64.Дайте визначення та проведіть аналіз щастя як категорії моральної свідомості.
65.Проаналізуйте розвиток науки в добу Нового часу.
66. Доведіть, що етика є філософською наукою.
67.Розкрийте зв'язок добра і блага.
68.проаналізуйте вчення М Лютера та Ж. Кальвіна як засновників протестантизму.
69.Розкрийте моральні принципи та норми у структурі моральної свідомості.
70.Охарактеризуйте етичні погляди Р. Декарта.
71.Проаналізуйте феномен романського та готичного стилю в добу Середньовіччя.
72. Проаналізуйте типові концепції зла та їхні спільні основи .
73. Покажіть на прикладах як розвивалось мистецтво в добу античності.
74. Охарактеризуйте сутність етичної категорії «обов’язок» в контексті філософії І.
Канта.

6.6

Шкала оцінок
Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
1 семестр
Загальний обсяг роботи студента – 30 год. З них лекції – 6 год., семінари – 4 год., практичні – 4 год., самостійна робота – 14 год, ,
модульний контроль – 2 год.
Змістовий модуль 1. Історія релігій як галузь наукового знання
Модулі
(77 бали)
(назви, бали)
Тема 1. Предмет етики в
Тема 2. Поняття та структура
Тема 3. Добро і зло як провідні
Лекції
системі наукового знання
моральної свідомості (1 бал)
етичні категорії (1 бал)
(теми, бали)
(1 бал)
Семінарські
Предмет етики в системі
Поняття та структура моральної свідомості (11балів)
заняття
наукового знання (11 балів)
(теми, бали
Практичні
Добро і зло як провідні етичні категорії. (12 балів)
заняття
(теми, бали)
Тема 2. Поняття та структура
Тема 3. Етичні категорії і
Тема 1. Предмет етики в системі
моральної свідомості. (10
поняття: традиція та сучасний
Самостійна робота
наукового знання. (5 балів )
балів )
стан (5 балів )
Поточний контроль
Модульна контрольна робота 1
(вид, бали)
(25 балів)
Семестровий
контроль

Поточний контроль
(вид, бали)

Семестровий контроль

Об’єктивні етичні ї
категорії «обов’язок»,
«відповідальність»,
«справедливість».
(10+1)

балів)

1Історія
етичної
думки
античного
світу (10+1)

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
екзамен

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Моральні виміри
спілкування
(5 балів)

Головні модуси
спілкування

3)

(20+2)

2)
Етикет та його
значення в житті людини

1)

Моральні
виміри
спілкування
(1 бал)

Спілкування
як царина
людської
моральності
(1 бал)

Об’єктивні і суб’єктивні
категорії моральної
свідомості.

Етичні аспекти
проблеми свободи
2)
Спілкування в
моральному вимірі
(20+2)

Змістовий модуль 2

1)

Спілкування як
царина людської
моральності
(5 балів)

Етична думка
в контексті
німецької
класичної
філософії
(10+1)

Щастя як
категорія
моральної
самосвідомост
і (1 бал)

Етична думка
в контексті
німецької
класичної
філософії
(1 бал)
Обов`язок і
відповідальніс
ть(1 бал)

Етична думка
Середньовіччя
та доби
Ренесансу
(1 бал)

Змістовий модуль 1.
Основні етапи і напрями розвитку
світової етичної думки

Щастя як
1)
Суб’єктивна
суб’єктивна
етична категорія «щастя»
етична категорія
2)
Проблема
(5 балів)
пошуку сенсу життя та
проблема смерті
(20+2)

Головні ідеї
«етики Спінози» Ти» в контексті проблеми
(5 балів)
діалогу
(10+1)

(5

1)

Обов’язок і
відповідальність
, справедливість
(5 балів)

Самостійна робота

Етичні проблеми
в роботі Августіна
Аврелія «Сповідь» та
Томи Аквінського « Сума
теології»
2)
Концепція
любові у Дане в
«Божественній комедії»»
+2)
Робота (20
М. Бубера
«Я і

Практичні
заняття
(теми, бали)

Розвиток
етичної думки
доби
Просвітництва

Семінарські заняття
(туми, бали)

Історія етичної
думки
античного світу
(1 бал)

Лекції
(теми, бали)

Моральна проблематика в
роботі Платона «Апологія
Сократа та в роботі
Аристотеля «Нікомахова
етика». (10+1)

Модулі
(назви, бали)

Розвиток
етичної думки
стародавнього
Сходу.
(5 балів)

2 семестр
Загальний обсяг роботи студента – 90 год. З них контактні – 32 год. (лекції – 14 год., семінари – 4 год. практичні -24 год).
Самостійна робота – 27 год., модульний контроль – 6, семестровий контроль – 15 год.
Змістовий модуль 3.
Моральні проблеми людської
діяльності та етика
спілкування

Модульна контрольна робота 3
(25 балів)

8. Рекомендовані джерела
Основні
1.
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.,1998.
2.
Етика та естетика:навчальнийпосібник для семінарських занять та
самостійної роботи студентів / І.Г.Утюж, Н.В.Спиця, М.О.Мегрелішвілі.–
Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. –81с.
3.
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7.
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9.
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посібник. - К.,1998.
10. Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К.: «Академія», 2005. – 416 с
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Центр учб. літ., 2016. – 304 с.
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