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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни „Етика. Естетика” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

6.010102 Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність та особливості 

галузі культурології, етики та естетики, яка охоплює систему різноманітних 

форм національного життя, серед яких – моральні, естетичні, 

мистецтвознавчі, побутові, ідеологічні, державно-правові, релігійні чинники. 

Вони забезпечують збереження й відтворення економічного та морально-

духовного потенціалу нації, формують почуття національної свідомості, 

інтегрують культуру нації у культуру особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: „Етика. Естетика” для студентів 

педагогічного ВНЗ змістовно зіставляється з циклом дисциплін 

соціогуманітарного циклу: „Історія української культури”, „Філософія”, 

„Релігієзнавство”, „Історія України”, „Психологія”, „Соціологія”, 

„Політологія”. 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістових модулі: 

Змістовий модуль 1. Естетика 

Змістовий модуль 2. Етика 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Етика. Естетика” є 

реалізація сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів 

України, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у 

поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення.  

Метою курсу є ознайомлення з науками етика та естетика та сучасним 

станом української культури, як інтегральних культурологічних дисципліни, 

досягти яких можливо з огляду на те, що складові частини курсу органічно 

поєднують в собі як історичні аспекти морально-естетичних проблем, так і 



окремі специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку, освіту, 

релігію тощо.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Етика. Естетика” 

спрямований на вивчення здобутків матеріальної та духовної культури від 

витоків до сьогодення, можливостей запозичення культурних цінностей 

інших народів, порівняльного аналізу ролі і місця культури в контексті 

світових та європейських культуротворчих процесів.  

Специфічною особливістю курсу є його значний виховний потенціал, 

що дає можливість реалізувати в навчально-виховному процесі низку 

важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості, 

громадянських якостей української молоді, становлення професійного 

мислення.  

Важливим завданням курсу є також формування та розвитку високої 

внутрішньої культури його слухачів на основі вивчення досягнень і 

закономірностей розвитку культури. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні  

знати: 

 концептуальні засади етики та естетики; 

 місце етики та естетики в сучасному світі та Європі; 

 головні напрями розвитку духовної культури України; 

 історію становлення та розвитку окремих галузей культури, театру, 

музики, образотворчого мистецтва, архітектури 

 міжкультурні зв’язки України з країнами Європи та світу; 

 проблеми та перспективи розвитку етики та естетики в сучасному 

цивілізаційному процесі. 

уміти: 

 збирати, систематизувати інформацію, здійснювати порівняльний 

аналіз та використовувати її у практичній діяльності; 



 аналізувати на основі наукової методології суспільствознавчих 

дисциплін багатий фактичний матеріал із етики та естетики; 

 визначати можливості культурних запозичень відповідно до 

національних інтересів України; 

 чітко окреслювати предмет і завдання етики та естетики відповідно 

до інших соціально-гуманітарних наук. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 108 годин / 3 кредити 

ECTS  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Естетика 

Естетика як наука. Вступ. Предмет та завдання курсу. Фактори, що 

серйозно вплинули на формування естетики. Наукова періодизація й 

характеристика основних періодів естетичної науки. 

Становлення естетики. Давньогрецька естетика: піфагорійці: пропорція 

і міра, гармонія космосу, етос музики, очищення засобами музики; принцип 

„золотого перетину”; Сократ-естетик: відтворюючі мистецтва, ідеалізація в 

мистецтві, духовна краса; Платон: поняття прекрасного, прекрасне – 

мудрість – благе, ідея прекрасного; Аристотель; поняття мистецтва, 

класифікація мистецтва, поняття наслідування в мистецтві, очищення 

засобами мистецтва, мета мистецтва.  

Країни Сходу: Індія: трактат „Натья-Шастра”, дхвана; Китай: вчення 

Конфуція, Сюнь-цзи. Арабомусульманська естетика: вплив ісламу на 

становлення мистецтв. Естетика Візантії: походження Візантії; особливості 

візантійської естетики; основні поняття візантійської естетики. 

Чому естетика від’єдналася в окрему науку? Еволюція поглядів на 

сутність „естетичного”. Баумгартен, Кант, Гегель, марксистська філософія. 

Міжпредметні зв’язки.  

Категорії естетики. Поняття категорій. Категорія „прекрасне”: 

Античність – Гомер, Сократ, Платон, Аристотель; Середньовіччя – загальний 



огляд, Августин, Бонавентура, Фома Аквінський; Відродження – Леонардо да 

Вінчі, Фіренцуола, Леон-Батіста Альберті, Альбрехт Дюрер; Новий час – О. 

Баумгартен; естетика в дусі німецької класичної філософії – Кант, Шіллер, 

Шеллінг, Гегель; XIX – XXI століття. 

Категорія „потворне”: давньогрецька естетика - кініки, Аристотель; 

Середньовіччя - християнська релігія; Відродження, класицисти, 

просвітителі, романтики, реалізм, натуралізм. 

Категорії „гармонія” і „міра”: міфологія, Гомер, піфагорійці, Філолай, 

Геракліт, Сократ, Платон, Аристотель, божественне розуміння гармонії у Ф. 

Аквінського, споріднені поняття Гегеля, сучасне розуміння поняття 

„гармонії”. 

Категорії „піднесене”, „героїчне” та „низьке”. Етимологія понять, 

воскресіння „піднесеного”, новий підхід Канта, соціологічний аналіз Д. Віко, 

вплив доби Середньовіччя на героїчний ідеал романтиків, „білокура бестія” – 

героїчний ідеал Ф. Ніцше, характеристика категорії „низьке”. 

„Трагічне” і „комічне”. Драматичне мистецтво Давньої Греції, 

характеристика драми, дія трагедії та комедії, трансформація „трагічного” у 

Мігеля де Унамуно в книзі „Трагічне відчуття життя у людей і народів”, 

почуття гумору, ступені вираження комічного.  

Естетична свідомість та процес її формування. Естетична свідомість 

в системі форм суспільної свідомості (моральної, релігійної, політичної, 

економічної). Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування естетичної 

свідомості. Структура естетичної свідомості. 

Естетичні потреби, їх залежність від конкретно-історичних умов 

кожної епохи. Виховання естетичних потреб і вдосконалення людини. 

Естетичне почуття. Асоціативний характер естетичних почуттів. Роль 

естетичного почуття в формуванні образу. 

Естетичне відношення як основне поняття естетики, що об’єднує в собі 

значення інших понять і термінів. Місце естетичних відносин в системі 

суспільних відносин. 



Естетична оцінка – специфічне судження про явища. Єдність 

суб’єктивного та об’єктивного в естетичній оцінці. Естетичний смак як 

здібність судження про естетичні цінності, як збудник творчості, естетичної 

діяльності. Естетичний ідеал як уява про досконалість. Загальнолюдське і 

народне в естетичному ідеалі. Естетичні погляди і теорії як продукт свідомої 

діяльності професіоналів-естетиків, як форма систематизованого знання.  

Естетична діяльність та її форми. Умови виникнення естетичної 

діяльності. Співвідношення художньої та естетичної діяльності. Сфери 

прояву естетичної діяльності, її види. Матеріальне виробництво – основа 

виникнення та розвитку естетичної діяльності. Ремесло та мистецтво – 

відмінність утилітарно-практичної та естетичної цінності. Дизайн як технічна 

естетика. Художня творчість як особливий вид естетичної діяльності. 

Народна творчість як прояв естетичної діяльності людей різних 

національностей, що знаходить втілення у народних ремеслах, художніх 

промислах, фольклорі. Естетичний зміст наукової діяльності, фізкультурно-

спортивної. Природа як об’єкт естетичної діяльності.  

Західноєвропейська естетика ХХ століття: теоретичні пошуки. 

Характеристика поняття „сучасна західна естетика”. Естетичні школи 

позитивістської, мистецтвознавчої та філософської орієнтації. 

Неотомістська естетична концепція, її теологічний характер. 

Відношення ідеологів католицизму до сучасного традиційного та 

авангардного мистецтва.  

Інтуїтивістські концепції особливого стану душі. Співвідношення 

раціоналізму та ірраціоналізму в творчості. Естетика як філософія інтуїції.  

Вчення З. Фрейда про позасвідоме, творчий акт як сублімація 

інстинктів. Мистецтво як гра – Е. Фромм.  

Екзистенціалістські концепції та їх вплив на художню інтелігенцію 

Заходу. Естетичні погляди Ясперса, Хайдеггера, Сартра, Камю.  

Естетика спілкування в педагогічній діяльності. Естетика – етика 

педагога. Естетичне спілкування як педагогічна задача. Естетичний педагог у 



системі виховання. Мистецтво й наука як засіб спілкування. Педагог – 

природа – учень. Культурні форми спілкування (слово, зовнішність). 

Естетика спілкування (інтелігентність, любов). Педагогічна діяльність в двох 

планах: план науково-художній і суб’єктивно-естетичний план. Науково-

художній план: володіння предметом і методика його викладання. 

Суб’єктивно-естетичний план: особистісні якості педагога, його зовнішня і 

внутрішня культура, гуманістична спрямованість наукових знань. 

Комунікативна функція педагогічної діяльності. Позитивне спілкування – це 

спілкування, що сприяє розвитку естетичних відносин. Естетична значимість 

педагогічної діяльності. Сучасність має можливість використовувати 

величезний досвід історії для виховання красою, якщо знайти належний 

підхід, який буде ефективним. Тільки при системному розвиткові за 

допомогою краси можна досягти естетичного спілкування в педагогічній 

діяльності. Продуктивна розумова діяльність залежить не тільки від розуму, 

пам’яті, інтелекту, а прямо і безпосередньо пов’язана з прекрасним та 

почуттєвою сферою людини. Заглиблення в естетику спілкування примушує 

мислити, рухає думку, спонукає до творчості й фантазування. Концепція 

„естетичного світу педагога” А.Федя.  

 

Змістовий модуль 2. Етика 

Мораль як соціальний феномен. Мораль і проблема її соціальної 

детермінації. Моральні антиномії О.Г.Дробницького. Мораль як спосіб 

регулювання суспільних відносин і поведінки людини. Проблема 

походження і природи моралі. Релігійна етика. Натуралістична етика. 

Соціально-історична етика. Ідея соціального договору. Мораль в первісному 

суспільстві. Умови виникнення моралі. Мораль і звичай. Відмінності між 

звичаєм і мораллю. Принцип звичаю. Принцип моралі. Мораль та 

інституційна регуляція. Мораль і право. Спільне і відмінне між правом і 

мораллю. Моральний вчинок. „Простір безкарності” Е.Ю. Соловйова. 

Альтернативні погляди на право втручання право в приватне життя 



громадян.  

Загальна структура моралі та її основні елементи. Варіант 

можливого структурування моралі. Основні елементи моралі. Загальні блоки 

проблем моральної свідомості, моральної діяльності та моральних відносин. 

Моральна практика: моральна діяльність і моральні відносини. Структура 

морального вчинку. Аргументація морального вибору. Самооцінка власних 

дій. „Чиста” моральна діяльність. Моральний вигляд. Санкція як обов’язків 

елемент моральних відносин. Взаємопроникаючий зміст системи моралі. 

Мораль як суб’єкт-об’єктна взаємодія. Опис моралі О. Г. Дробницького. 

Поняття і структура моральної свідомості. Зміст моральної 

свідомості. Характеристика моральної свідомості. Моральна позиція. Логіка 

моральної свідомості. Громадська думка. Структура моральної свідомості. 

Норма як елемент моральної свідомості. Моральний кодекс. Принципи 

моральної свідомості. „Пролетарський гуманізм”. Соціокультурні елементи 

моралі. Від дитинства до зрілості. „Матерналізм” як особливий тип відносин. 

„Матерналізм” як відношення безкорисливої та самовідданої турботи. 

Соціокультурний стандарт материнських відносин. Жіноча і чоловіча мораль. 

Мораль схильності і мораль закону І. Канта. Чеснота людинолюбства і 

чеснота справедливості А. Шопенгауера. Етика любові та етика обов’язку 

А.С. Байера. „Інфанталізм” як специфічний феномен безпосередності і 

безумовності, що відіграють відносини дитини до дорослого, у першу чергу, 

до батьків, до матері. Дитинство у світлі ідеалу „інфанталізму”. Самотність. 

Сексуальна революція 60 – 70 років XX століття.  
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