
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни  

«Етика та естетика» 2 курс , ІІ ДМС (індивідуальна робота) 
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Кіль- 

кість 

балів 

16.03.

20 

09:30 Інд.робо

та 

ІІ ДМС 

Етика як наука про мораль.   
Походження терміну «етика» та 

його співвідношення з мораллю. 

Мораль та моральність. Основні 

концепції походження і сутності 

моралі: релігійні, натуралістичні та 

соціально-історичні. Суспільство і 

мораль. Нормативний характер 

етики. Взаємозв’язок моралі та 

інших форм регуляції людської 

поведінки. 

 

Література до теми: 
 

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. 

Этика: Учебник. — М.: Гардарики, 

2000. — 472 с. 

2. Етика: Навч. посіб. / В.О. 

Лозовой, М.І. Панов, О.А. 

Стасевська та ін.; За ред. проф. 

В.О. Лозового. — К.: Юрінком 

Інтер, 2002. - 224 с. 

3. Золотухина-Аболина Е. В. Курс 

лекций по этике: — Ростов н/Д.: 

«Феникс», 1999. - 384 с. 

4. Малахов В. А. Етика: Курс 

лекцій: Навч. посібник — 3-те 

вид.— К.: Либідь, 2001. — 384 с. 

5. Тофтул М. Г. Сучасний словник 

з етики : Словник. – Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 

416 с. Електронний ресурс. Режим 

доступу:http://eprints.zu.edu.ua/1178

3/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D

0%BAa-1.pdf 

  

Підготовка письмової 

роботи. 

1 Навести щонайменше три 

різні визначення поняття 

мораль (визначення, цитати, 

афоризми).     

2. Дати короткий виклад  

найбільш переконливої (на 

ваш погляд) групи концепцій 

походження моралі, обираючи 

з наступних: 

 релігійні 

 натуралістичні 

 соціально-історичні 

концепції. 

Обгрунтуйте свій 

вибір.  

 

1. 3.У чому на ваш погляд 

полягає взаємозв’язок моралі 

з іншими формами суспільної 

свідомості (навести один 

приклад до кожного з 

зазначених напрямів): 

 мораль і звичай 

 мораль і релігія  

 мораль і право  

 мораль і наука  

 мораль і мистецтво. 

1.  

 

 

20 

23.03.

20 

09:30 Інд.робо

та 

ІІ ДМС 

Основні етичні категорії.  
Категорії моральної свідомості. 

Добро і зло – центральні поняття 

етики, їх діалектичний 

взаємозв’язок. Обов’язок і совість – 

контрольно-імперативні механізми 

моральної свідомості. Сенс і мета 

життя, щастя людини. 

Компліментарність честі та гідності 

Перегляд:  

Лекції з етики В.Малахова 

(ютуб канал Новий Акрополь 

Україна)  

 Добро і зло.  
https://www.youtube.com/watch

?v=N0hrFIiSUMA 

 Сенс життя. Щастя. Честь і 

гідність  
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як відображення цінності і 

значущості особи. 

 

Література до теми: 

1. Малахов В. Етика: Курс лекцій: 

Навч.посібник / В.Малахов. – 

К.:Либідь, 2006. – 384 с. 

2. Тофтул М. Г. Сучасний словник 

з етики : Словник. – Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 

416 с. Електронний ресурс. Режим 

доступу:http://eprints.zu.edu.ua/1178

3/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D

0%BAa-1.pdf 

3. Віктор Франкл. Людина в 

пошуках справжнього сенсу. 

Психолог у концтаборі. Харків, 

2016. 

Електронний ресурс. Режим 

доступу:https://avidreaders.ru/read-

book/lyudina-v-poshukah-

spravzhnogo-sensu-psiholog.html 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=p-Q7GOfvhCo 

 Сумління. Сором. Етика 

спілкування.  

https://www.youtube.com/watch

?v=NV2bjuCeIW0 

 

Перегляд фільму «Ханна 

Арендт / Hannah Arendt» 

(2012) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VZtXKJU7E9s 

 

Творча робота. 
 

Есе (тема на вибір): 

 

1. Чим є «банальне зло» у 

сучасному світі ( за 

матеріалами фільму «Ханна 

Арендт / Hannah Arendt» 

(2012)). 

2. У чому полягає сенс життя 

людини (за матеріалами книги 

Віктора Франкла. «Людина в 

пошуках справжнього сенсу. 

Психолог у концтаборі»). 

3. Моє розуміння щастя  

4. Ваше розуміння будь-якої 

з  розглянутих категорій 

етики, на ваш вибір (за 

матеріалами лекцій 

В.Малахова) 

 
 

30.03.

20 

09:30 Інд.робо

та 

ІІ ДМС 

Моральний вибір та ціннісні 

орієнтації особи.  

Моральний вибір як спосіб 

реалізації людської свободи. 

Поняття моральної свободи. 

Відмінність між «свободою від» та 

«свободою для». Свобода й 

незалежність. Моральний вибір та 

відповідальність особи. Моральний 

волюнтаризм і його місце у 

суспільній практиці. Моральне 

самовизначення. Моральні 

цінностей та їх значення в житті 

людини. Моральна оцінка вчинку 

та ціннісні орієнтації особи. 

Проблема співвідношення цілей і 

засобів людської життєдіяльності.  

Перегляд  
 

Короткометражний фільм: 

«Футболка (США, Словакія 

2006) » – Електронний ресурс. 

Режим доступу:  

https://www.youtube.com/watch

?v=6SjqecelXHgh 

Короткометражний фільм: 

«Одна сотая секунды» (One 

Hundredth of a Second)  – 

Електронний ресурс. Режим 

доступу:   

https://www.youtube.com/watch

?v=HvNzIJ_sNdM 

Перформанс Марини 

Абрамович:  
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Література до теми: 

1. Малахов В. Етика: Курс лекцій: 

Навч.посібник / В.Малахов. – 

К.:Либідь, 2006. – 384 с. 

2. Тофтул М. Г. Сучасний словник 

з етики : Словник. – Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 

416 с. Електронний ресурс. Режим 

доступу:http://eprints.zu.edu.ua/1178

3/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D

0%BAa-1.pdf 

Marina Abramovic on 

performing 'Rhythm 0' 1974. – 

Електронний ресурс. Режим 

доступу:  

https://www.youtube.com/watch

?v=kijKz3JzoD4 

 

Короткометражний фільм:  

“Мост”. – Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch

?v=pLx91azgaLg 

 

Творча робота:  

1. Короткий аналіз одного з 

переглянутих сюжетів (на 

вибір) з позицій проблеми 

морального вибору. 

2. Змоделювати власний 

приклад ситуації 

морального вибору в умовах 

пандемії коронавірусу 

COVID-19. 

Описати одну або декілька 

можливих ситуацій 

морального вибору в 

окреслених умовах. 

Визначити, в чому полягає 

конфліктність ситуації та 

складність вибору, показати 

можливі варіанти вибору та 

якими можуть бути наслідки 

кожного з варіантів, між 

якими постає вибір.  

Змоделювати та 

проаналізувати, якими можуть 

бути ситуації морального 

вибору під час теперешньої 

пандемії коронавірусу COVID-

19, поглянувши на проблему з 
різних сторін та на різних 
рівнях: це може бути проблема 
морального вибору окремої 
людини, або групи людей 
(окремі компанії чи організації, 
працівники бізнесу або 
постачальники продуктів чи 
ліків), можна поглянути на 
проблему на рівні урядів 
(правителів) країн, з позицій 
політики та економіки, можна 
розглянути проблему обрання 
моделей поведінки щодо 
населення під час обрання 
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заходів боротьби з поширенням 
вірусу (авторитарний, 

тоталітарний, ліберальний), 

тощо (тут і обмеження 

пересування і покарання за 

поширення вірусу і т.п.). 

Можна розглянути, як на ці 

проблеми накладаються 

явища  шовінізму та расизму, в 

чому можуть бути ситуації 

морального вибору з позицій 

толерантності, поваги до 

інших, міжнародної співпраці 

тощо. Отже, ситуації можуть 

бути різні і змодельовані на 

ваш розсуд (хочеться 

побачити максимально різні 

підходи).    

   
 

 

 

Викладач: к.ф.н. Скрипнікова Софія Віталіївна  

Електронна пошта: sophia.skrypnikova@gmail.com  

Телефон: 066 644 86 04  


