




 

Вступ 

Мета дисципліни – розвиток й удосконалення професійних навичок пошуку, систематизації та презентації здобутих знань внаслідок дослідження обраної наукової теми в сфері етики та естетики. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні теорії етики та естетики; методологію дослідження етико-естетичних феноменів, що зумовлюють процеси формування ціннісних орієнтирів та дають уявлення про головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах соціальної та культурної практики. 

Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо моральних та естетичних феноменів та явищ культури, культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії й класифікації етики та естетики в аналізі соціально-культурних явищ та процесів.  

Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; здатністю вирішувати складні задачі та практичні проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміти шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, презентувати результати проведеної роботи, вільно вести комунікацію в професійному середовищі. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Науковий семінар етики та естетики» належить до переліку дисциплін вибору студенту та викладається у 4 семестрі магістратури. Навчальна дисципліна є необхідним компонентом фахово-орієнтованого блоку дисциплін етики та естетики, спрямована на отримання студентами практичного знання і навичок проведення та презентації власного наукового дослідження в сфері етики та естетики. На практичних заняттях студенти мають продемонструвати вже набуті компетентності, а також вдосконалити вміння планувати та реалізовувати власні дослідження у сфері етики та естетики й презентувати їх у різних формах наукової комунікації. 
4. Завдання (навчальні цілі) – формування навичок експертного аналізу й оцінки етико-естетичного дискурсу, соціально-філософських, суспільно-політичних питань, опрацювання масиву наукової літератури з тематики магістерської роботи відповідно до спеціалізації кафедри. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: ЗК 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 4 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 7 Здатність розробляти проєкти та управляти ними. ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками. ФК 4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження. ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації. ФК 7. Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу україноцентризму. ФК 9. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень у різних формах наукової комунікації. 
 

 



5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Предметну царину курсу в межах програми з етики та естетики 

Практичні заняття, самостійна робота 

Усна доповідь, підсумкова контрольна робота 

10 

1

1.2 

Методи дослідження етико-естетичних феноменів 

Практичні заняття, самостійна робота 

Презентація, підсумкова контрольна робота 

10 

1

1.3 

Стан розробки обраної наукової теми у вітчизняній та світовій літературі Практичні заняття, самостійна робота 

Реферування, презентація, підсумкова контрольна робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Застосовувати методичний інструментарій до обраної наукової тематики магістерської роботи 

Практичні заняття, самостійна робота 

Усна доповідь, презентація 

10 

2

2.2 

Визначати та розкривати зміст головних етико-естетичних понять та категорій у межах магістерської роботи 

Практичні заняття, самостійна робота 

Усна доповідь, презентація, підсумкова контрольна робота 

10 

1

2.3 

Здійснювати моніторинг наукової діяльності в сфері етики та естетики 

Практичні заняття, самостійна робота 

Усна доповідь, презентація 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних мов для аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, читання новітньої літератури з обраної наукової тематики; 

Практичні заняття, самостійна робота 

Усна доповідь, реферування 

10 

3

3.2 

презентувати результати проведених досліджень та здійсненої самостійної роботи; Практичні заняття, самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, презентація  10 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань, пов’язаних з моральними та естетичними орієнтаціями особистості  
Практичні заняття, самостійна робота 

Дискусії 10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

шукати та критично опрацьовувати літературу з етики/ естетики, вільно володіти Самостійна робота Реферування  5 



методами обробки, аналізу та синтезу наукової інформації 
4

4.2 

Ставити перед собою наукові завдання та працювати над ними автономно 

Практичні заняття, самостійна робота 

Дискусії, презентація  5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
                     Результати навчання дисципліни  
 Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

. 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 ПРН 1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури. + + + ПРН 2 Знати і використовувати фаховий словник та філософські засоби для донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 
  + + + + 

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний поступ світової філософії, еволюцію філософських ідей і проблем. + + + + 

ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.  +  + + + + 

ПРН 6. Володіти державною та іноземними мовами на рівні, достатньому для вільного фахового спілкування та обговорення наукових проблем і результатів досліджень у сфері філософії. 
+ + + + + + + 

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації. +  + + + + + + 

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками 

+ + 

+ + + ПРН 9. Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.   + + + + ПРН 10. Брати участь у наукових дискусіях з філософії та міждисциплінарних проблем з філософами та експертами інших галузей знань.   + + + 

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем. 

+ + + + + 

ПРН 14 Приймати ефективні рішення з питань управління складною професійною та/або навчальною діяльністю у сфері філософії.    + + + 

ПРН 16. Планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень в різних формах наукової комунікації. 
 + + + + 

 

 

 



7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на практичних заняттях: РН 1.1, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.2 – 18 / 30 балів 

2. Самостійна робота №1 (реферування літератури): РН 1.3, 3.1, 4.1 – 10 / 20 балів 

3. Самостійна робота №2 (підготовка презентації): РН 1.1, 1.3, 2.1-2.3, 3.2, 4.2 – 20 / 30 

балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на практичних заняттях) та за самостійні роботи (презентації, реферування літератури). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі 80 балів 

- в мінімальному вимірі 48 балів У разі відсутності на практичному занятті студент має відпрацювати завдання в письмовій формі.  
Підсумкова контрольна робота: РН – 1.1-1.3, 2.2 - 12 / 20 балів  
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.  Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить практичні заняття. Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів Аудиторна робота: усна До теми: 1-5 протягом семестру. У разі відсутності «3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 



доповідь, доповнення, участь в дискусіях 

студента на занятті, теми необхідно відпрацювати в письмовому вигляді Самостійна робота 

№1: реферування літератури (Додаток самостійної роботи студента) 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

 №2: презентація (Додаток самостійної роботи студента)  «20» х 1 = 20 «30» х 1 = 30 

Підсумкова контрольна робота 

До тем 1-5 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності; 3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності; 2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
Доповнення / участь в дискусіях 3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  2 бали – доповнення змістовне,  1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (реферування літератури): 
20-12 балів – студент опрацював необхідні тексти із цитуванням та відповідними власними зауваженнями та поясненнями; 
11-5 балів – студент опрацював необхідні тексти без власних зауважень та пояснень. 
3. Самостійна індивідуальна робота (презентація з тематики 

магістерської роботи): 
30-20 балів – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент підготував презентацію з тематики магістерської роботи; сформулював питання до обговорення; взяв участь в дискусії-обговоренні змісту виступу. 
19-11 балів – виступ за заздалегідь визначеною темою: студент підготував усну доповідь (виступ) з тематики магістерської роботи; але без питань та участі в дискусії-обговоренні змісту виступу. 
10-0 – студент недостатньо розкриває результати дослідження з тематики магістерської роботи, має у відповіді суттєві неточності. 



4. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість підсумкової контрольної роботи. 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність підсумкової контрольної роботи. Допускаються несуттєві неточності. 
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.  

 

7.3 Шкала відповідності: 
__Зараховано / Passed  60-100 

     Не зараховано / Fail  0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ 
п/п 

Назва теми Практичні заняття Самостійна 
робота 

1 Тема 1. Базові категорії етико-естетичного дискурсу 

4  

2 Тема 2. Методологія досліджень етичних та естетичних феноменів 

4  

3 Тема 3. Обговорення тематики наукової роботи, мети, завдань та засобів дослідження 

4  

4 Тема 4. Види експертно-аналітичної діяльності та її основні принципи. 2  

5 Тема 5. Експертна діяльність і її роль у суспільних питаннях сучасної України. 

2  

6. Реферування наукової літератури   20 

7. Презентація з тематики магістерської 
роботи 

10 42 

8 Підсумкова контрольна робота 2  

 Всього 28 62 

 Загальний обсяг 90 год., в тому числі: Практичні –  28 год. Самостійна робота  - 62 год. 
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