
Назва дисципліни — “Етика, естетика”
Освітній рівень — БАКАЛАВР
Кафедра, на якій викладається дана дисципліна – Кафедра соціально-

гуманітарних наук

Терміни вивчення (семестр) — осінній
Вимоги до матеріально-технічного забезпечення — література з даних 

предметів.

Ключові результати навчання (уміння та навички). 

Розглядаючи мораль як суспільне явище, як феномен культури, як форму 

світовідношення людського спілкування, розкриваючи внутрішні екзистенційні 

аспекти моральності, категорії добра і зла, відповідальність, сенсу життя тощо, 

етика дає можливість майбутньому митцеві здійснити вимогу О. Родена: “Бути 

людиною до того, як бути художником”.

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати та вміти:

- історію становлення моральної свідомості та механізми функціонування 

моральних відносин в суспільстві;

- основні категорії моральної свідомості та етики, які характеризують 

моральний вимір особи та моральний вимір суспільства;

- роль і місце моралі у вдосконаленні духовного світу особи й суспільства.

- оцінювати моральну практику життя з позицій добра і зла;

- захищати свою людську та національну гідність;

- свідомо і цілеспрямовано утверджувати високоморальні принципи в 

розбудові української державності;

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):

- Етика як наука про мораль.

- Основні категорії моральної свідомості та етики (добро і зло, моральний 

обов'язок, совість, гідність, щастя, сенс життя та ін.).

- Моральне життя людини.

Естетика, формуючи чуттєве відношення людини до світу та сприяючи 

цим виявленню творчих можливостей талановитої особистості, впливає на 

розвиток художньої культури суспільства. Особливо великого значення 

естетична теорія набуває в підготовці митця. В навчально-виховному процесі 



художнього навчального закладу естетика як метатеорія мистецтва виконує 

синтезуючу функцію, є своєрідною з'єднувальною ланкою, внутрішньо-

змістовим зв'язком між системою суспільних наук з одного боку і комплексом 

мистецтвознавчих та спеціально-художніх предметів, з другого. 

За результатами вивчення студент повинен знати та вміти:

· історію розвитку світової та вітчизняної естетичної думки;

· сутність основних категорій естетики: прекрасне, піднесене, трагічне, 

комічне;

· місце і роль мистецтва в розвитку суспільства;

· особливості процесу художньої творчості;

· цінувати роль естетичної теорії у формуванні загальної та фахової 

культури митця й, відповідно, реципієнта мистецтва;

· фахово аналізувати та оцінювати художні твори та результати 

дизайнерської діяльності.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем).

· Предмет і завдання естетики.

· Етапи історичного розвитку естетичної свідомості.

· Естетичні категорії та їх буття (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне). 

· Сутність мистецтва. Мистецтво як феномен культури та його місце в 

житті суспільства.

· Творчий процес та його особливості.

Результат оцінювання (форми, критерії) — оцінювання згідно 

накопичувальної, 100-бальної системи. Форма оцінювання – залік. 

Автор програми (викладач дисципліни) - прив.доц. Покотило Ганна 

Михайлівна.


