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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів: 3 

Галузь знань 

13 «Механічна інженерія» 
 (шифр і назва) 

 
Нормативна 

Загальна кількість годин - 

90 
133  «Галузеве 

машинобудування» 
131 «Прикладна механіка» 

 

 

Курс 

 
Семестр 

Змістових модулів –2  
1-й 1-й 

Тижневих годин для  
аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 1 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 

Практичні 

заняття 
10 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
70 

Вид контролю: диференційний 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою дисципліни ―Етика та естетика ‖ є формування у студентів  глибокого 

розуміння питань з етиці та естетиці ,надання опиту в  розгляданні моральності вчинків 

людини, допомогти  розглянути  головні поняття та категорії етики та естетики , ії 

принципів, структури, задач, методів, позицій методології в оцінки  моральності  

поведінки людини .   

 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ етики та естетики; 

- розкрити поняття про моральність вчинків людини, ії морального вибору 

- надати інформацію з основних моральних законів та принципів людини ; 

- надати інформацію як людина може робити свій моральний  вибір. 

- навчити студента  як робити моральний вибір, врахововуя інтереси другої людини й 

суспільства, вирішувати  моральні, естетичні  проблеми та ситуацій у  цілому; 

          - надати допомогу в практичному рішенні етично-естетичних задач. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- закономірності формування етичної структури суспільства, джерела та фактори 

етичної стратифікації; 

-  основні складові етичної мобільності, склад етичної структури сучасного; 

      -     основні естетичні поняття, визначати предмет естетики та ії завдання;; 

      -     етапи становлення етичної та естетичної думки в Україні та Росії; що входить до 

складу культури поведінки людини; 

       вміти: 

- використовувати систему етичних індикаторів для визначення змісту етичних 

інтересів та орієнтацій людини ;  

- співвідносити прекрасне з безобразним, підвищене з низинним; 

- використовувати основи сучасного етикету у житті;  

- використовувати знання для більш комфортних та толерантних відносин у житті. 

- формувати  основні морально-етичні вимоги як для свого життя, так і для 

навколишнього суспільства. 

- використовувати  надбанні знання  для конкретних умов  

- обґрунтувати свій або чужий моральний  вибір для конкретних умов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Этика 

Тема 1. Предмет і завдання етики. 

План: 

1. Предмет етики 

2. Методологічні принципи етики 

3. Основні завдання і функції етики. 

4. Значення етики 

 

Тема 2. Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції   
План: 

1. Первісні форми моралі 

2. Мораль і релігія 

3. Мораль і мистецтво 

4. Мораль і економіка 

 

 

Тема 3. Моральна свідомість та категорії етики . Моральні аспекти глобальних проблем   

сучасності 

План: 

1. Структура моральної свідомості 

2. Категорії моральної свідомості: Добро і зло, сенс життя, обов’язок, відповідальність,   

3. Категорії моральної самосвідомості: честь, гідність, совість, сумління, розкаяння 

4. Поняття еволюційна етика. 

5. Особливості етології. 

6. Біоетика: евтаназія, клонування, трансплантація органів 

7. Проблеми війни і миру - етичний аспект. 

 

Змістовий модуль 2. Естетика. 

Тема 4.  Предмет та завдання естетики. Основні естетичні концепції . 

План: 

1. Естетика як філософська дисципліна 

2. Предмет і структура естетичного знання. 

3. Завдання та функції естетики.  

4. Естетика античного світу і середньовіччя.Естетика Нового часу. 

5. Бароко и класицизм. Філософія мистецтва Просвітительства. 

 

 

Тема 5. Естетична свідомість і її структура. Основні категорії та поняття естетики 
 

План: 

1. Естетичне  відношення  людини  до  дійсності  (потреба,  цін- 

    ність, діяльність) 

2. Поняття естетичної свідомості. 

3. Структура естетичної свідомості: естетичні судження, естетичний смак, естетичне  чуття, 

естетичний ідеал 

4.Сутність і специфіка естетичного. 

5. Прекрасне і потворне.  

6. Трагічне і комічне. Піднесе і низьке 

 

 

 
 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин балів 

Лек. Лаб. Практ. СРС 

             Змістовий модуль 1. ЕТИКА 

1-2 Лекція 1 Предмет і завдання 

етики. 

2 - - - - 

Практична 

робота 1 
Предмет і завдання 

етики. 

- - 2 - 10 

Самостійна 

робота1 
Етимологія термінів 

етика та мораль. 

Мораль та право як 

способи соціальної 

регуляції та їх 

піввідношення 

- - - 14 3 

3-4  

Лекція 2 Походження моралі, 

її сутність, 

специфіка, 

властивості та 

функції   

2 - - - - 

Практична 

робота 2 Походження 

моралі, її сутність, 

специфіка, 

властивості та 

функції  

- -       2 - 10 

Самостійна 

робота 2 
Поняття "моральної 

свідомості" та її 

структура.Моральний 

ідеал у структурі 

моралі. 

- - - 14 3 

5-6 Лекція 3 Моральна свідомість 

та категорії етики . 

Моральні аспекти 

глобальних проблем   

сучасності 

2   - - 

Практична 

робота 3 
Моральна свідомість 

та категорії етики . 

Моральні аспекти 

глобальних проблем   

сучасності 

 - 2  10 

Самостійна 

робота3 
Основні етичні ідеї 

староіндійської 

філософії 

   14 4 

7-8 ПМК 1  - - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1- 54 год 6  6 42 50 

Змістовий модуль 2. Естетика. 
 



9-10 Лекція 4 Предмет та завдання 

естетики. Основні 

естетичні концепції . 

2 - - - - 

Практична 

робота 4 

Предмет та завдання 

естетики. Основні 

естетичні концепції . 

- - 2 - 15 

Самостійна 

робота 4 
Естетика та її 

походження. 

Порівняння та 

відмінності естетики, 

мистецтвознавства, 

теорії мистецтв, 

культурології, 

філософії, 

літературознавства. 

- - - 14 5 

11-12 Лекція 5 Естетична свідомість і 

її структура. Основні 

категорії та поняття 

естетики 

2 - - - - 

Практична 

робота 5 
Естетична свідомість 

і її структура. 

Основні категорії та 

поняття естетики 

- - 2 - 15 

Самостійна 

робота 5 
Ідеал прекрасного 

Типологія мистецтв. 

- - - 14 5 

13-14 ПМК2  - - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 36 год. 4 - 4 28 50 

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 10  10 70 100 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

ПК1 

1. Етика в системі наукового знання. 

2. Особливості етичного знання. 

 3. Функції етики.  

4. Походження моралі.  

5. Поняття етосу, етики, моралі, моральності. 

 6. Мораль як суспільний феномен (загальна характеристика).  

7. Властивості моралі. 

 8. Структура моралі. 

 9. Особливості моральної свідомості та її структура.  

10.Добро як вища моральна цінність.  

11.Поняття морального обов‖язку.  

12.Морально-етичне значення справедливості. 

13.Честь і гідність людини.  

14.Свобода та відповідальність людини. 

 15.Сумління .  

16.Проблема сенсу життя та щастя людини.  

17.Особливості моральної діяльності. 

18.Вчинок як першоелемент моральної діяльності.  

19.Проблема морального вибору.  

20.Молральна оцінка вчинків та її критерій. 

21.Особливості моральних відносин.  

22.Морально-психологічні аспекти спілкування.  



23.Товариськість як форма морального спілкування.  

24.Дружба як вид моральних відносин.  

25.Любов як моральний принцип, вид моральних відносин. 

26.Моральні аспекти шлюбних стосунків.  

27.Сім‖я як суб‖єкт моральної культури.  

28.Поняття абсолютного й відносного в иоралі.  

29.Функції моралі.  

30.Моральні цінності християнства.  

31.Самовдосконалення як моральний обов‖язок людини. 

32.Етика та етикет. Види етикету.  

33.Етика та глобальні проблеми сучасності.  

34.Сучасна етична думка та її проблематика.(Етика ненасильства. Екологічна етика. Жива етика. 

Біоетика . Етика утилітаризму. 

35.Етика й національно-державна розбудова України. 

ПК2 

1. Естетика як наука. Особливості Естетичного знання. 

2. Естетика в системі філософського й гуманітарного знання.  

3. Предмет естетики.  

4. Основні етапи розвитку світової естетичної думки.  

5. Вітчизняна естетична думка.  

6. Категорія, ―естетичне‖ та її особливості.  

7. Естетична категорія ―прекрасне‖ та її історична еволюція. 

 8. Естетична категорія ―потворне‖.  

9. Поняття піднесеного.  

10.Нице як категорія естетики.  

11.Трагічне як естетична категорія.  

12.Естетична категорія комічного.  

13.Структура естетичної свідомості.  

14.Взаємозв‖язок етичного та естетичного.  

15.Мистецтво як вид естетичної діяльності людини.  

16.Діонісійське й аполлонівське в мистецтві.  

17.Соціальні функції мистецтва.  

18.Основні елементи мистецтва.  

19.Поняття художнього методу, стилю і напряму в мистецтві.  

20.Види мистецтва та принципи їх класифікації. 

21.Література як вид мистецтва, її специфічні особливості та жанрова диференціація (аналогічно 

формулюються питання щодо живопису, грфіки, монументального мистецтва, декоративного та 

ужиткового мистецтва, культури, архітектури, музики, танцю, театру, цирку, кіно, естради, 

телебачення, фотомистецтва.).  

22.Творчий процес та його особливості.  

23.Мистецтво архаїчної доби.  

24.Мистецтво Давніх Греції і Риму. 

25.Мистецтво західноевропейського середньовіччя.  

26.Естетичні засади ренесансного мистецтва.  

27.Естетичні засади мистецтва барокко.  

28.Естетична концепція класицизму.  

29.Естетичні принципи романтизму. Автор – Пітусь Л.М., доцент кафедри теорії та історії культури  

30.Естетичні засади реалізму.  

31.Естетика натуралізму.  

32.Естетична платформа імпресіонізму.  

33.Естетичні засади мистецтва модернізму. 34.Естетчна платформа постмодерністського мистец 
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