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1.АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Дисципліна «Етика і естетика»  вивчає  сукупність практичних форм взаємовідносин 

людей, їх ціннісний зміст і значимість, процеси чуттєвого пізнання дійсності, 

закономірності розвитку мистецтва, а також залучення до фундаментальних моральних та 

естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, 

пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування 

уміння орієнтуватися у світі людських відносин і художнього життя з позицій 

гуманізму.  
                                                

2.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр  

III  

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90  

Аудиторні заняття, у т.ч: 30 1 30  

лекції 30  30  

лабораторні роботи -  -  

практичні заняття -  -  

Самостійна робота, у т.ч: 60 2 60  

   підготовка до аудиторних занять 16  16  

   підготовка до контрольних заходів 14  14  

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

12  12  

написання і захист рефератів 18  18  

підготовка до екзамену -  -  

Форма підсумкового контролю   залік  

 

 

 

 

 

 

 



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Мета дисципліни  «Етика і естетика» є формування  комплексу  знань  щодо  нормативних 

засад та регулятивних принципів мислення, що визначають моральні та естетичні настанови у 

житті людини та суспільства, шляхи вирішування наукових, технічних, соціальних завдань, які 

будуються на підґрунті відповідної нормативної раціональності. Завдяки оволодінню основами 

знань з етики та естетики сформувати здатність до самостійного аналізу   проблем та   способів 

прийняття   рішень, знайти   орієнтири в  вирішенні професійних та світоглядних питань, 

необхідні концептуальні та теоретичні засади осмислення базових цінностей сучасної культури. 

 

Завдання дисципліни «Етика і естетика»: 

 сформувати уявлення про етику та естетику як науку,  історичний розвиток та сучасний стан; 

 сформувати категоріальну систему етичних та естетичних знань, вміючи застосовувати цю 

категоріальну систему при аналізі моральних ситуацій, людських стосунків, художніх творів та 

естетичних якостей позахудожньої дійсності;  

  сформувати розуміння сутності моралі, структури моральної свідомості, системи моральних 

норм та закономірностей функціонування моралі в суспільстві; 

  сформувати розуміння сутності  мистецтва, його структури, суспільних функцій, 

закономірностей художнього процесу; 

  сформувати раціональне осмислення явищ власної моральної та естетичної свідомості, 

здатність до теоретичної рефлексії над сприйняттям явищ моралі та естетичних предметів, творів 

мистецтва. 

 

Пререквізити дисципліни:  «Історія і культура України» 

Постреквізити дисципліни: «Філософія», «Соціологія», «Психологія», «Політологія». 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, діалог) і наочні (ілюстрація, демонстрація), 

метод проблемного викладу. 

         Форми навчання: групові, колективні 

 


	2.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

