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Прізвище, ім’я, по-батькові Москалюк Валентина Михайлівна 
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Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада професор кафедри гуманітарних дисциплін 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Москалюк Валентина Михайлівна доктор філософських наук, професор кафедри гуманітарних 

дисциплін КМАЕЦМ. У 2009 році видала одноосібну монографію «Мова як естетичний простір 

української культури». У 2010 році захистила докторську дисертацію за темою «Проблема мови в 

естетичному світі українства». Валентина Михайлівна має великий стаж педагогічної роботи, 

котрий вона розпочала з керівництва театром-студією, продовжила як викладач-методист коледжу 

культури і мистецтв. Лекції та практичні заняття Москалюк Валентини Михайлівни наповнені 

високим науково-теоретичним та методичним рівнем, творчим підходом до постановки питань, що 

розглядаються, впровадженням активного діалогу зі здобувачами освіти.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета та завдання курсу навчальної дисципліни «Етика і естетика»:  

 висвітлити основні, універсальні рубрикації предметного поля моралі як аксіологічного ядра 

культури, особливості духовно-морального та естетичного самовизначення людини у світі в 

контексті глобальних проблем сучасності; 

 ознайомити студентів з філософською структурою естетичного та морального знання як 

дисциплін загальногуманітарного циклу; 

 сприяти розширенню духовного простору особистості, з’ясуванню змісту і смислу 

моральних та естетичних цінностей, їх роль у людській життєдіяльності; 

 розвивати гуманітарний і гуманістичний спосіб мислення та побуджувати до персональних 

духовно-моральних пошуків, високих моральних основ творчості; 

 формувати сучасну етико-педагогічну компетентність та морально-естетичну культуру 

міжособових взаємин. 

ОПИС КУРСУ 
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Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – I курс 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – I курс 

Модулів – 1 Семестр – I  Модулів – 1 Семестр – I  
Змістових модулів – 2  Лекції – (16 годин) Змістових модулів – 2 Лекції – (4 години) 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (14 годин) Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (2 години) 

Індивідуальні –  

(0 годин) 

Індивідуальні –  

(0 годин) Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 4 

Семестрових годин для 

заочної форми 
навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 

(60 годин) 

Самостійна робота – 

(84 години) 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю – 

екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні професійні завдання у галузі сценічного 

мистецтва (циркові жанри) із залученням творчих, матеріально-

технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів, 

застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, циркознавства, 

театральної та циркової педагогіки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3.Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

7.Здатність бути критичним і самокритичним. 

8.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

13.Навички міжособистісної взаємодії. 

14.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

6.Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати 

його в  художніх сценічних образах. 

8.Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів (за жанрами). 

10.Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів 

мистецького (сценічного) висловлювання. 

11.Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та 

твору із зовнішнім контекстом. 

12.Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей в творчо-виробничій сценічної діяльності. 

13.Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, 

фестивальній та конкурсній діяльності, пропагуванні кращих 

зразків національної та світової сценічної спадщини. 

17.Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, 

аналізувати твори літератури і мистецтва, користуючись 

професійною термінологією. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 
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інформаційних технологій у професійній діяльності. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, 

критично оцінювати власну діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації 

та дії в її умовах. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), 

самостійно обирати критерії для його оцінки. 

13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом 

для глибшого їх розуміння. 

16. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки 

у розвитку цивілізації та пов'язані з ними сучасні та естетичні проблеми. 

18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері 

мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у 

напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва. 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; 

аналізувати твори літератури та мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів 

сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

20. Знати основні правові, економічні норми міжнародного права в області культурного 

менеджменту; принципи релігійної толерантності; умови формування особистості, її свободи, 

відповідальності за збереження культурних цінностей, моральних обов’язків людини. 

22. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, володіти основними 

засобами психологічної саморегуляції. 

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

24. Вміти застосовувати методологічні засади та методику здійснення наукових досліджень; 

застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору, систематизації та використання інформації.  

25. Вміти надати психологічну характеристику особистості; презентувати на громадських 

форумах, конференціях, лабораторіях продукт власної творчості; працювати з документами 

творчих грантів та організацій у сфері культурного менеджменту. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни «Етика і естетика»:  

 словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація відеоматеріалів); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів), виконання творчих самостійних 

завдань;  

 репродуктивний, котрий полягає у формуванні та безпосередньому втіленні власних 

творчих ідей та задумів студента; 

 самостійна робота по самовихованню студента як майбутнього митця. 

Формою занять з курсу «Етика і естетика» є лекційні та практичні заняття, самостійна робота 

студента. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Предмет, завдання, функції та категорії етики. 

Тема1.1. Предмет та завдання 

етики. Виникнення етичного 

знання, основні етапи його 

історичного становлення. 

9 3   6 2 2   0 

Тема1.2. Історичний розвиток 

етичної думки. 
10 4   6 2 2   0 

Тема1.3. Мораль як соціально-

культурний феномен. 
9 3   6 14    14 

Тема1.4. Моральна свідомість 

та категорії етики. 
8 2   6 14    14 

Тема 1.5. Моральна культура 

спілкування та етикет. 
10 4   6 14    14 

Разом за змістовим модулем 1 46 16 0 0 30 46 4 0 0 42 

Змістовий модуль 2. Предмет естетики. Історія розвитку та становлення естетичної думки. 

Категоріальній апарат естетики як науки. 

Тема 2.1. Естетика як наука. 

Предмет та завдання естетики. 
8  2  6 12  2  10 

Тема 2.2. Естетична свідомість: 

сутність та специфіка. 
10  4  6 8    8 

Тема 2.3. Прекрасне та 

потворне як фундаментальні 

категорії естетики. 

10  4  6 10    10 

Тема 2.4.Естетична діяльність. 

Види естетичної діяльності. 
8  2  6 7    7 

Тема 2.5.  Основоположне  

місце мистецтва в естетичній 

діяльності. 

8  2  6 7    7 

Разом за змістовим модулем 2 44  14  30 44  2  42 

Усього годин  90  30  60 90 4 2  84 
 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 
 

 

 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 
зараховано 

80-89 B 
добре  

74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0-34 F 
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Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна кількість балів 

Модульний\поточний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати на 1 МК ПК(200) + СР(100)=300:3=100 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 
50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Блощинська В. А. Етика. Пратикум: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2008. 

2. Вознюк Н. М. Етика: Ethics: навчальний посібник / Ніна Миколаївна Вознюк. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008.  

3. Газнюк Л.М., Могильова С.В., М’яснікова Н.О., Салтан Н.М. Естетика. – Кондор, 2011. 

4. Дубчак Л. М. Естетика: посібник для підготовки до іспитів / Л. М. Дубчак, П. С. Прибутько. – 

2-ге вид. стереотип. – К.: Вид. Паливода А. В., 2008. 

5. Естетика / За ред. Л. Левчук. – К.: Вища школа, 2000. 

6. Естетика: Навч. посіб. / За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. 

7. Естетика: навчальний посібник / за ред. В. О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2010. 

8. Естетика : навчальний посібник / за ред. Л. Б. Мартиненко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 

9. Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та самостійної роботи 

студентів фармацевтичних факультетів / І.Г. Утюж, Н.В. Спиця, М.О. Мегрелішвілі. – 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. 

10. Етика. Естетика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / за наук. ред. Панченко В. І. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2014. – 432 с. – Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/1811121061056/etika_ta_estetika/etika_estetika 

11. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 

1992. 

12. Левчук Л.Т. Естетика. Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2019. 

13. Лінчук О. Теоретичні проблеми етики, естетики і теорії культури. – К., 1992. 

14. Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. К., 1993. 

15. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій: навч. посіб. / Віктор Аронович Малахов. – 4-те вид. – К.: 

Либідь, 2010. – 199 с. 

16. Панченко В.І. Етика. Естетика. Навчальний посібник. Центр учбової літератури. 2014. 

17. Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних задачах. – К., 1998. 

18. Теоретичні проблеми сучасної етики: навч. посібн. для студ. ВНЗ / [Т. Г. Аболіна, І. В. 

Васильєва, А. М. Єрмоленко та ін.]. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К.: ВД «Авіцена», 2014. 

19. Тофтул М. Г. Етика: підручник / М. Г. Тофтул. – 2-е вид., випр., допов. – К. : Академія, 2011. – 

437 с. 

20. Чистіліна Т. О. Етика та естетика : навч. посібник / Т. О. Чистіліна. – К.: Центр учб. літ., 2016. 

Допоміжна 

1. Антонович Д.А. Українська культура. – К., 1993. 

2. Анучина Л.В. Соціальне призначення мистецтва в різні культурні епохи: навч.посібник. – Х.: 

Регіон-інформ, 2003. 

3. Артюх В. О. Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична думка першої 
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половини ХХ століття: монографія / В. О. Артюх. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 

4. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини XIX століття / Тетяна 

Бовсунівська. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. 

5. Верлока В. Е. Ідентичність особистості: етико-філософський аналіз: автореф. дис. канд. 

філософ. наук: 09.00.07: захищ. 28.04.06 / Володимир Едуардович Верлока. – К., 2006. 

6. Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості: навч. посіб. для студ. вузів / 

Ніна Миколаївна Вознюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 

7. Життєвий шлях особистості. – К., 1987. 

8. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.: у 3 ч. – Л.: Світ, 

2003. Ч.1. – 2003.  

9.  Крип’якевич І. Історія української культури. – К., 1993. 

10. Малахов В. Етика спілкування: навчальний посібник / Віктор Малахов. – К.: Либідь, 2006.  

11. Мєднікова Г.С. Ціннісно-адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної 

естетики: Автореф. дис. ... док. філософ. наук: 09.00.08 / Галина Сергіївна Мєднікова. – К., 2005. 

12. Мороз Я. С. Естетика українського іконопису XIV-XV ст.: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 

09.00.08 / Ярина Степанівна Мороз. – К., 2005. 

13. Нападиста В.Г. Історія етики в Україні: Друга половина ХІХ – початок ХХ ст: навчальний 

посібник / Валентина Григорівна Нападиста. – К.: Либідь, 2004. 

14. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – Л.: Обереги, 

2003.  

15. Ніколаї Г.Ю. Наукове пізнання та художнє світовідчуття: феноменологічний дискурс // Сучасна 

картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання. – Суми: «Мрія» ЛТД-УАБС, 2002. 

– С 45-50. 

16. Сковорода Г. Пізнай в собі людину / пер. Μ. Кашуба; пер. поезії В. Войтович. – Львів: Світ, 

1995. 

Інформаційні ресурси 
1. www.lib.kherson.ua/estet-smak-2.htm 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського 

3. http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім Г.Сковороди 

4. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей 

бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в 

межах теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального 

процесу – всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають 

бути здані шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 

 


