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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування системних знань з етики через осягнення її 
предмету – моралі – у багатоманітності ідеальних форм та модусів їх актуалізації в 
житті людини і суспільства. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку 
філософського знання;  основні філософські поняття та категорії; основи соціології та 
психології. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо суспільно-політичних  
процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії філософії в аналізі 
суспільно-політичних явищ та процесів.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та інтерпретації 
інформації; критичного ставлення та прогнозування стосовно суспільно-політичних 
явищ та процесів. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна “Етика” належить до переліку 
дисциплін вільного вибору студентів філософського факультету відділення 
”політологія” та викладається у 7 семестрі першого (бакалаврського) освітнього 
рівня. У лекціях здійснюється систематизований і структурований виклад 
програмного матеріалу з метою формування у студентів розуміння сутності та 
особливостей етики як філософської дисципліни, її ролі в історії людської цивілізації, 
знань основних категорій етики, уявлень про постановку і розв’язання сенсожиттєвих 
проблем; основні напрями розвитку етичної думки; походження моралі та генези 
«Золотого правила»; ціннісно-імперативної основи моралі, моральні цінності та 
моральний ідеал; категорії добра і зла, справедливості і рівності, свободи та 
відповідальності; любові і милосердя, колізії коханні і уразливості любові; сенсу 
життя і проблеми смерті в етичному вимірі, щастя, удачі і успіху; розуміння 
проблематики індивідуальної етики та ціннісно-імперативних вимірів людського 
вчинку; розуміння предметного поля соціальної етики, змісту і функцій суспільної 
моралі; моралі і політики в історії етичної думки, теорії і практики ненасильства; 
етики спілкування, парадигми етики спілкування в контексті комунікативних 
пошуків доби; прикладного повороту в етиці, феномену прикладної етики та проблем 
інституціалізації моралі. Семінарські заняття спрямовано на закріплення і 
поглиблення знань предмета, здобутих під час лекційних занять і самостійної роботи; 
формування навичок етичного мислення, оперування методами та прийомами 
етичного аналізу та аргументації; розкриття теоретичного змісту і практичного 
значення етики; здатності до етичного осмислення проблем сучасного життя; 
навичок опрацювання текстів етичної теорії, прищеплення знання сучасної 
філософсько-етичної літератури. 
 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісне розуміння кола 
проблематики етики як актуальної галузі знання, специфіки методів етичних 
досліджень та етичних суджень й уміння їх використовувати у вирішенні конкретних 
аналітичних і дослідницьких завдань щодо моральних колізій в суспільно-політичних 
процесах. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступним програмних компетенцій: 
 
ЗК 7. 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. 

ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища 
у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  

 

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 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1.1. предмет, теоретичні основи етики 

в їх своєрідності щодо суспільно-
політичних процесів 

Лекція, 
самостійна робота 

Есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

1.2 Понятійно-категоріальний апарат 
етики  

Лекція, 
семінар,самостійна 
робота 

Есе, конспект 
першоджерел, 
усна доповідь, 
доповнення 
на семінарі, 
підсумкова 
контрольна 
робота  

10 

 Вміти:    
2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури  курсу 
Лекції, 

семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на лекціях 
семінарі, есе, 
конспект 
першоджерел, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

2.2 логічно і правильно міркувати, 
критично мислити, грамотно і 
переконливо будувати власну 
аргументацію на основі базових 
знань про теорії та прийоми 
аргументації; аргументовано 
вибирати рішення щодо 
відкритих дилемних моральних 
проблем 

Семінар, 
Лекція, Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на лекціях і 
семінарі, есе, 
конспект 
першоджерел, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

2.3 кваліфіковано виявляти 
моральну проблематику в 
конкретних ситуаціях 
професійної діяльності та діяти 
на основі етичних міркувань 

Лекція, 
Семінар, 
Самостійна робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на лекціях і 
семінарі, есе, 
конспект 

10 



першоджерел,  
підсумкова 
контрольна 
робота 

 комунікація:    
3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 
навчання; презентувати 
результати здійсненої самостійної 
роботи у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, 
конспектів; використовувати 
знання іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої етичної 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
есе з дисципліни; 

Лекція, 
Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на лекціях і 
семінарі, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

20 

3.2 вести полеміку у професійній 
сфері на основі володіння 
понятійно-категоріальним 
апаратом етики 

Лекція, 
Семінари 

Усна доповідь, 
доповнення 
на лекціях і 
семінарі, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
дисципліни, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на семінарі, 
есе, конспект 
першоджерел, 

10 

4.2 приймати самостійні рішення  і 
нести відповідальність за 
об’єктивність етичних оцінок і 
моральних суджень в аудиторній 
полеміці та при підготовці есе з 
дисципліни 

Лекція, 
Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
доповнення 
на лекціях і 
семінарі, есе, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

10 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 

                      Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 1

.1
 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 7. Розуміти історію, закономірності та етапи 
розвитку предметної сфери політології, знати її 
цінності та досягнення. 
 

+ + + + + + +   



ПРН 10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 
політичні процеси та явища у різних історичних, 
соціальних, культурних та ідеологічних контекстах  

+ + + + + + + + + 

 
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 – 1.2), що складає 20% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 80% 
загальної оцінки.  
 Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на лекціях і семінарах: РН 
1.1-1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2 – 7/15 балів. 
 

2. Самостійна робота2/3 (конспект першоджерел): РН 1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1 – 
12/25 балів 

 
3. Самостійна робота (есе): РН1.1-1.2, 2.1-2.3, 3.1, 4.1-4.2 – 17/25 балів 

 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 

Підсумкова контрольна робота:  РН 1.1-1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.2  -12/20 балів 
 

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, який  проводить 
семінарські 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: 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Усна доповідь на 
семінарі 

До теми: 9, згідно з 
графіком навчальних 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 



занять. У разі відсутності 
студента на занятті, 
необхідно відпрацювати в 
письмовому вигляді. 

Доповнення, 
участь в дискусіях 
на лекціях і 
семінарах 

До теми: 1-3,9 згідно з 
графіком навчальних 
занять 

«3» х 1 = 1 «5» х 1 = 5 

Самостійна 
робота 1 

До тем 1-5: конспект 
першоджерел 

«12»х1=12 
 

«25»х1=25 

Самостійна 
робота 1 

До тем 6-10: конспект 
першоджерел 

«12»х1=12 
 

«25»х1=25 

Самостійна 
робота 3 

До тем 1-14. Есе за 
тематикою курсу 
(за вибором студента) 

«17»х1=17  «25»х1=25 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

До тем 1-14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

10 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 
8-9 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. Допускаються несуттєві неточності 
6-7 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у 
відповіді суттєві неточності 

2. Дискусія на лекціях і семінарах: 

4-5 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
2-3 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
Самостійна робота1/2 (конспект першоджерел): 
18-25 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 
12-17 бал – студент законспектував текст недбало, без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота3  (есе): 

22-25 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 проведеного дослідження / письмової 



роботи 
20-22 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 проведеного 
дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
17-19 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. 
0-16 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. 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 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 та достовірність проведеного 
дослідження / 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: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Змістовний модуль 1 

     
1 Тема 1:. Етика і мораль 1  6 

2 
Тема 2: Основні напрями розвитку етичної 
думки. Походження моралі 

1  6 

3 Тема 3: Ціннісно-імперативна основа моралі 1  7 
4 Тема 4: Добро і зло. Любов і милосердя     5 

5 
Тема  5: Справедливість і рівність. Свобода і 
відповідальність 

  7 

6 
Самостійна робота 1: Конспект 
першоджерел 

  15 

Змістовний модуль 2 
7 Тема 6: Сенс життя, щастя і удача   6 
8 Тема 7: Індивідуальна і соціальна етика   6 
9 Тема 8: Мораль і політика 1 1 10 

10 Тема 9: Етика спілкування   6 
11 Тема 10: Прикладний поворот в етиці   6 

12 
Самостійна робота 2: Конспект 
першоджерел 

  15 

13 
Самостійна робота 3: Написання есе за 
тематикою курсу (на вибір студента) 

  15 

 Підсумкова  контрольна  робота   1 4 

 ВСЬОГО 4 2 114 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 4 год. 
Семінари   – 2 год. 
Самостійна робота  - 114 год. 



Рекомендована література: 
 

Основна(базова): 
 
1. Арендт Х. Коллективная ответственность/ пер. с англ.// Х.Арендт Ответственность 
и суждение. М., 2013. С. 205-217. 
2. Арендт Х. Личная ответственность при диктатуре/ пер. с англ.// Ответственность 
и суждение. М., 2013.  С. 47-82. 
3. Арістотель. Нікомахова етика / пер. з давньогрецької  Віктора Ставнюка. – К.: 
Аквілон-Плюс, 2002. Кн.1(1-11,13), Кн.2 (1-8), Кн.3, Кн.4 (1-8, 11, 13-14). 
4. Г ’юм Д. Трактат про людську природу. К.: Всесвіт, 2003. Книга 3: Ч.1., Ч.2 (розділи.1-
6). С.409-473. 
5. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації 
/ Ганс Йонас ; пер. з нім. А. Єрмоленка, В. Єрмоленка. К.: Лібра, 2001. Ч.1, Ч.2 (IV-V), Ч.4, 
Ч5 (І-ІІ), Ч.6 (ІІІ). 
6. Кант И. Основоположение к метафизике нравов // Кант И. Сочинения на нем. и 
русс.языках. Т.3. М.: Московский философский фонд, 1997. С. 39-227. 
7. Ролз Дж. Теория справедливости / пер. с англ. Изд.2. М: Изд-во ЛКИ, 2010. С. 20-34, 
61-64, 66-77, 177-185, 217-231,349-352, 447-460, 469-475, 489-506. 
8. Франкл В. Человек в поисках смысла : Сборник / В. Франкл : пер. с англ. и нем. – 

М.: Прогресс, 1990. – С. 24–44, 170–174, 284–307. 
9. Юм Д. Исследования о принципах морали // Юм Д. Сочинения в 2х т. Т.2. М.: Мысль, 
1996. С. 178-208. (гл.1-3). 
 

 

Додаткова: 
 
1. Аболина Т. Г. Исторические судьбы нравственности: Философский анализ 
нравственной культуры: [монография] /Т. Г. Аболина. К.: Лыбидь, 1992. 196 с. 
2. Аболіна Т. Г Проблеми соціальної етики в сучасному суспільстві. К.: Знання, 
1999. 
3. Антропова Н.К. Становление диалогических концепций М.Бахтина и 
С.Л.Франка// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. РОЗДІЛ ІV. Історія філософії. 11, 2013. 
4. Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема // Єрмоленко А.М. 
Комунікативна практична філософія К.: Лібра, 1999. – С. 231–254. 
5. Арендт Х. Некоторые вопросы моральнои  философии // Арендт 
Х.Ответственность и суждение. – М., 2013. -. С.83-200. 
6. Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла.- СПб., Machina, 2006. 
7. Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. К.: 
«Next», 1994. С. 9–68 
1. Берлін І. Два концепти свободи. // Сучасна політична філософія: Антологія. К.: ВД 
«Простір», «Смолоскип», 2009.  546–583. 
2. Бубер М. Диалог /пер. с нем. // Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 
93–124. 
8. Бубер М. Образы добра и зла/ пер. с нем. // Бубер М. Два образа веры. М.: 
Республика, 1995. С. 125–156. 
9. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. К.: Лібра, 2003. С. 19–51. 
10. Дробницкий О. Г. Понятие морали: Ист.-критич. очерк. М.: Наука, 1974. 388 с. 
11. Дробницкий О.Г. Проблема совести в моральнои  философии //Проблемы 
нравственности. М.. 1971. С.165-182. 



12. Етика. Естетика: Навч.посібник (за ред. Панченко В.І.). К.: Центр учбової 
літератури, 2014. (Розділ 4). 
13. Єрмоленко А.М.Комунікативна практична філософія К., 1999. 
14. Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюби / пер. с нем. // Трактаты и 
письма. М., 1980. С.292-297. 
15. Лащик Є. Винниченкова філософія щастя // Філософська думка. 1998. №1. 
16. Левінас Е. Філософія, справедливість і любов // Левінас Е. Між нами: 
Дослідження думки-про-іншого. К.: Дух і літера, Задруга, 1999. С. 119–138. 
17. Макінтайр Е. Після чесноти : Дослідження з теорії моралі. – К.: Дух і літера, 2002. 
–218-244. 
18. Макьявелли Н. Государь // Макьявелли Н. Сочинения. М., 2004. С. 58-135. 
19. Малахов В.А. Бубер і Бахтін: Акценти філософії діалогу //Магістеріум. Вип.1. К., 
1998. 
20. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. Навчальний посібник. 4те вид. К.1992. 384 с. 
21. Малахов В.А. Уязвимость любви// Уязвимость любви. К.: Дух і Літера, 2005. 
http://www.intelros.ru/subject/figures/viktor-malahov/17658-uyazvimost-lyubvi.html 
22. Морозов А.Ю. Любов і смерть. К.: ВД Слово, 2009. С. 7-192. 
23. Мулярчук Є. На межі буття. К.: ІФ НАНУ, 2012. С.3-45, 127-170. 
24. Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию. /пер. с 
англ. М.: Идея-Пресс, 2001. 84 с. 
25. Ницше Ф. К генеалогии морали/ пер.  с нем. // Сочинения в 2 т. Т.2. М.: Мысль, 
1996. С. 407-438 
26. Рено А. Эра индивида / пер. с фр. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 31-80. 
27. Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики. К.: «Д.Л.», 1995. С. 269–283. 
28. Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека / пер. с польск. М. 1981. 
29. Франкл В. Человек в поисках смысла : Сборник. М.: Прогресс, 1990. – С. 24–44, 
170–174, 284–307. 
3. Фромм Э. Бегство от свободы/ пер. с англ. М.: Академический проект, 2008. С.94-123. 
4. Фромм Э. Искусство любить / пер. с англ.// Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 
1992. С. 109–178. 
30. Хеффе О. Справедливость: философское введение . М.: Праксис, 2007. С.34-46, 
71-76, 89-102, 125-139. 
31. Швейцер А. Благоговение перед жизнью/ пер. с нем. М.: Прогресс, 1992. С. 23–35. 
32. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей/ пер. с нем. СПб.: Наука; 

Университетская книга, 1999. С. 84-115. 
33. Шопенгауэр А. Об основе морали // Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М.:Терра-

Книжный клуб; Республика, 2001. С. 376-496. 
34. Энском Э. Современная философия морали/ пер. с англ. // Логос. 2008. № 1 (64). 

С. 70-91. 
35. Ямпольская А.В. Эмманюэль Левинас. Философия и биография. К.: Дух и литера, 
2011. – С. 191-224. 
36. Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / 
пер. с нем. М.: Прогресс, 1999. С.15-23, 38-68. 
 

 
 


