




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про етику як спеціальну 
галузь філософського знання про мораль та моральність.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу та історії філософії;  основні поняття 
моральної свідомості та категорії етики. 
2. Вміти опрацьовувати великий обсяг філософської літератури; збирати та 
інтерпретувати інформацію щодо феномену моралі та моральних відносин; 
застосовувати основні філософські терміни, категорії та класифікації в аналізі 
моральних проблем сучасності.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; використання іншомовних фахових філософських інформаційних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Етика» належить до переліку 
обов’язкових дисциплін та викладається у V семестрі бакалаврату. Навчальна 
дисципліна знайомить студентів із основами теоретичного осмислення моралі як 
складного соціокультурного феномену. Узагальнюються та систематизуються уявлення 
про походження, природу та історичний розвиток моралі та її взаємозв’язок із 
розвитком релігійної свідомості. Аналізується поняття моралі, зосереджується увага на 
сучасних дискусіях та різних підходах до її обґрунтування, способів її виявлення. 
Структурно-функціональний аналіз морального феномену сприяє розумінню 
специфічності функціонування моралі поряд з іншими ціннісно-нормативними 
культурними формами. Виявляються найважливіші категорії етики та поняття 
моральної свідомості, пояснюється ціннісний зміст вчинків, сенсожиттєві пошуки 
людини, обґрунтовуються моральнісні вимоги індивіда до самого себе та до інших. 
Розглядаються актуальні проблеми сучасної прикладної етики, наперед всього такі, що 
залишаються відкритими для дискусій, зокрема в контексті світської та релігійної 
етики. 

4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння знанням з теоретичної та нормативної  
етики задля формування належного рівня етичної компетентності. Показником 
оволодіння знанням про мораль є не лише вміння застосовувати інструментарій етики 
для аналізу морально-етичних проблем сучасності, але й формування особистісного 
відношення до етичних теорій на шляхах самоусвідомлення себе як моральнісної 
особистості. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК2. 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 технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ФК10.  Здатність виявляти потенційні зв’язки предметних знань релігієзнавства і їх 
застосування при аналізі актуальних суспільних проблем. 

 



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
од 

Результат навчання 

 Знати:    
1.1 визначення предмету та завдань 

етики як науки 
Лекція, 

семінар 
Усна доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1.2 історію розвитку етичної думки та 
типологію етичних вчень, в контексті 
релігійних вчень, теорії походження 
та історичні форми  моралі 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусії, есе, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

15 

1.3 основні поняття моральної 
свідомості, специфіку моральної 
діяльності та моральних відносин 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1.4 специфіку моралі як форми регуляції 
людських відносин, її структуру та 
функції 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусії, іспит 

5 

 Вміти    
2.1 збирати та опрацьовувати великі 

масиви етико-філософської 
літератури 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
конспекти 
іспит 

6 

2.2 демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з історії 
етики та сучасних етичних 
досліджень 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, іспит 

5 

2.3 виявляти основні теоретичні та 
практичні проблеми етичних і 
теологічних обґрунтувань  

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, іспит 

8 

2.4 здійснювати експертну етичну 
оцінку мотивів, норм, цілей та   
ціннісних орієнтирів індивідуальної 
поведінки та колективної діяльності 
 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, іспит 

8 

 комунікація:    

3.1 презентувати результати 
проведених досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, есе, презентацій; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії 

5 

3.2 вести полеміку стосовно актуальних 
питань соціальної моральної 
практики та відкритих моральних 
дилем. 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати тексти, в яких 

Семінари, 
самостійна робота 

Конспект 
першоджерел 

5 



розглядається проблематика 
сучасної етики  

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  
 

               Результати навчання дисципліни  

 

 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово, 

використовувати мови для ефективної міжкультурної 

комунікації 

+ +   +    + +  

ПРН 4. Організовувати процес навчання і самоосвіти     + + + +   + 

ПРН 16. Мати навички управління комплексними 

діями або проектами при розв’язанні складних 

проблем у професійній діяльності, нести 

відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

+ + + + 
+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

 
 
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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –28 / 42 балів 

2. Самостійна робота №1 (конспект першоджерела з історії етики за вибором 

студента): РН 1.2, 2.1, 3.1, 4.1  – 12 / 20 балів 

Самостійна робота №2 (конспект першоджерела з проблем теорії етики за вибором 

студента): РН 1.4, 2.2, 3.1, 4.1 –12 / 20 балів 

3. Контрольна робота (теми 1-7): РН – 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 – 9-18 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (опрацювання та конспектування 

першоджерел з історії та проблем теорії етики). Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 



 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 

мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 

24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, 7-11 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«4» х 7= 28 «6» х 7 = 42 

Самостійна робота До теми 4: Конспект 

фрагменту праці Плотіна 

«Енеади» (Про природу і 

джерело зла) (Додаток 

самостійної роботи студента)  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 До теми 12: Опрацювання 

праці В.Франкла «Людина в 

пошуках сенсу» та конспект 

двох фрагментів цієї праці ( 

(Додаток самостійної роботи 

студента)  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна робота До тем 1-5 «8» х 1 = 8 «18» х 1 = 18 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

 60 100 



коефіцієнту  

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

6-5 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 (опрацювання та конспектування, презентація першоджерел з 

історії та питань теорії етики ): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Контрольна робота: 

18-13 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 письмової роботи 

12-10 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 письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності 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. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

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 письмової 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 письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності 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. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

 

 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Історія етики: від античності до ХХ століття 

1 Тема 1.  Предмет і завдання етики 2 2 2 

2 
Тема 2.  Морально-філософська культура 
Стародавнього Сходу 

2  4 

3 Тема 3.  Етичні вчення Стародавньої Греції 2  4 
4 Тема 4. Етика Середньовіччя 2 2 2 
5 Тема 5. Етика Нового часу 2 2 4 
6 Тема 6.  Етичні концепції XIX століття 2 2 2 
7 Тема 7. Етика XX століття 2  4 



8 Есе за темою на вибір з історії етики   2 
 Контрольна робота 2   

Частина 2. Проблеми теорії моралі 
9 Тема 8.  Історико культурні витоки моралі 2  2 

10 
Тема 9. Структурно-функціональний аналіз 
моралі 2  2 

11 
Тема 10.  Добро і зло як етичні категорії і 
поняття моральної свідомості 2 2 4 

12 
Тема 11.  Моральні цінності товаришування, 
дружби, любові 2  4 

13 
Тема 12.  Вищі моральні цінності: сенс життя, 
щастя 2 2 4 

14 Тема 13.  Моральні цінності сім’ї та шлюбу 2  2 
15 Тема 14.  Проблемне поле прикладної етики 2 2 4 

 ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  - 46  год. 
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