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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА» 

І. Основна мета дисципліни  
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Етика та естетика» є:  

а) природа, сутність, виникнення, розвиток, структура, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності;  

б) генезис і закономірності естетично-художнього освоєння дійсності, загальні принципи творчості «за законами 

краси», насамперед, в мистецтві, механізми впливу творчості на життєдіяльність людини. 

 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

цикл дисциплін загальної підготовки 

ЗП 06 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

РН3. Уміння професійно розв1язувати професійні, проблемні завдання, створювати суб’єкт-суб’єктну, педагогічно доцільну, партнерську 

взаємодію на основі загальнолюдських цінностей, етики й моралі. 

РН10. Уміти проектувати культурно-освітній, педагогічно дозвіллєвий, розвивальний простір з урахуванням результатів моніторингу. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Змістовий модуль І – Етика  
Тема 1. Предмет і завдання етики.  

Тема 2. Історія зарубіжних етичних вчень. 

Тема 3. Українська етична думка. 

Тема 4 Основні етичні категорії. 

Тема 5 Походження і сутність моралі, її соціальні функції. 

Тема 6. Моральний вибір та ціннісні орієнтації особи. 

Тема 7 Моральна культура спілкування. 

Тема 8 Проблеми професійної етики вчителя. 

Змістовий модуль ІІ – Естетика 

Тема 2.1. Предмет естетики. 

Тема 2.2. Естетична діяльність та її форми. 

Тема 2.3. Естетична свідомість. 

Тема 2.4. Основні естетичні категорії. 

Тема 2.5. Естетична природа мистецтва. 

Тема 2.6. Видова специфіка мистецтва. 

Тема 2.7. Мистецтво як соціальне явище. 

Тема 2.8. Естетичне виховання в духовному житті України: традиції та сучасність. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

  

Кафедра етики та естетики Історико-філософського факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Скрипнікова Софія Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики  

VI. Обсяги навчального На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 



навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

лекційних – 10 год., семінарських – 10 год., лабораторних – 14 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у ІІ і ІІІ семестрах.  

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации. М. : Аспект Пресс, 2006. 236 с. 

Бойко О. П. Культура дозвілля в суспільстві ризику. Суми : УАБС НБУ, 2011. 285 с. 

Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні. Тернопіль : ТИПУ, 2005. 432 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських і лабораторних заняттях, контрольні роботи.  

Підсумковий контроль: іспит у 5 семестрі. 

 

 


