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Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота у формі практичного завдання має бути оформлена 

на аркушах паперу формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; 

шрифт – TimesNewRoman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. 

відступ – 10 мм; поля: ліве  – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

Список використаних джерел (для завдань, де передбачається надання 

розгорнутої відповіді), який  оформлюється у кінці роботи, повинен містити 

не менше 5 джерел. У тексті роботи необхідно наводити посилання на 

джерела у форматі: [2, c.56], де «2» – це порядковий номер джерела у списку 

використаних джерел, а «с.56» –  номер сторінки з якої отримано інформацію 

на яку робиться посилання. Якщо посилання дається на інтернет-ресурс – у 

квадратних дужках зазначається лише порядковий номер джерела у списку 

використаних джерел, наприклад, [3]. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 15 балів. 

Виконана самостійна робота повинна бути здана на 

перевіркувикладачеві у роздрукованому вигляді у термін до 30.11.2016 року. 

 

ТЕМА 1.  

ЕТИКА – ВЧЕННЯ ПРО МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ 

 

Виконати  один з видів роботи: 

1. Дати відповідь на питання: «Теоретична етика і практична 

філософія.  Що є спільним, а що їх відрізняє?»  

2. Написати есе на тему «Міф як джерело морального досвіду». 

3. Скласти електронну бібліотеку (не менше 15 джерел) за 

тематичними блоками : 

1. Основні функції  моралі як соціального феномену. 

2. Основні функції етики. 

3. Соціальні та культурологічні умови і фактори формування моралі.  

 

Рекомендована література до теми 1: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 2.  

ІСТОРІЯ ЕТИЧНИХ ВЧЕНЬ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕТИКИ 

 

Виконати  один з видів роботи: 

1. Здійснити пошуково-дослідницьку роботу за темою: 

«Проблема гідного способу життя у світових релігіях». 

Скласти есе на тему: 
1. Філософське осмислення добра і зла у Старому і Новому заповітах. 

2. Моральні вчення у давньому Китаї. 

3. Моральна доктрина ісламу. 



 

Рекомендована література до теми 2: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 3.  

МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ.  ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ 

ПОХОДЖЕННЯ МОРАЛІ. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ 

 

Виконати  один з видів роботи: 

1. Підготувати електронну бібліотеку праць давньогрецьких 

мислителів (не менше 15 джерел). 

2. Написати есе на тему: 

1. Витоки  плюралізму етичних теорій. 

2. «Золоте правило моральності».  

3. Платон і Аристотель про моральні чесноти і вади людини.  

4. Категоричний імператив І.Канта.  

 

Рекомендована література до теми 3: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 4.  

МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ І ЇЇ ФОРМИ 

 

Виконати  один з видів роботи: 

1. Підготувати електронну бібліотеку творів середньовічних 

мислителів  - не менше 15 джерел.  

2. Написати есе на тему: 

1. Первісні форми регуляції людської поведінки. Мораль та звичай.  

2. Античні греки в пошуках формули гідного життя.  

3. Обґрунтування людської свободи філософами епох Відродження. 

4. Теорія імморалізму Н.Макіавеллі. 

 

Рекомендована література до теми 4: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 5.  

ЛЮДИНА У СВІТІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Написати есе на тему: 

1. Етичні засади суспільного ідеалу: соціалізм і комунізм,  

анархізм,  лібералізм,  колективізм та індивідуалізм.  

2. Комуністична і буржуазна мораль.  

3. Моральні пошуки в ХХ столітті.  



2. Надати оцінку висловлюванням мислителів епохи Відродження 

та Реформації щодо моралі та етики.  
 

Рекомендована література до теми 5: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 6. 

МОРАЛЬНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНОЇ ПОВЕДІНКИ. ЕТИКЕТ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Підготувати електронну бібліотеку (не менше 15 джерел) за 

темами: 

1. Історія етикету.   

2. Традиція церемонії у Китаї. 

2. Зробити порівняльний аналіз правил поведінки у джерелах: 

“Домострой” і “Юності чесне зерцало”. 

3. Висловити свою думку з питань (письмово): 

1. Основні риси сучасного етикету.   

2. Конфлікти в колективі, засоби їх запобігання та вирішення. 

 

Рекомендована література до теми 6: [2.4], [2.5], [2.27], [2.28], [2.31]. 

 

ТЕМА 7.  

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЮРИСТА. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА  ЮРИСТА 

 

Виконати  один з видів роботи: 

1. Підготувати електронну бібліотеку «Моральних кодексів 

юристів» держав Європи.  

2.  Написати есе на тему: 

1. Сутність та критерії професійної деформації. 
2. Особливості професійної етики нотаріуса, адвоката, слідчого, 

прокурора, судді.   
 

Рекомендована література до теми 7: [2.4], [2.5], [2.27], [2.28], [2.31], 

[2.39], [2.40]. 

 

ТЕМА 8.  

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1.Підготувати електронну бібліотеку творів з проблем 

морального виховання.  

2. Написати есе на тему: 
1. Критерії морального розвитку особи.  



2. Моральне самовдосконалення.  

3. Інтелігентність.  

 

Рекомендована література до теми 8: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32]. 

 

 

ЗАНЯТТЯ  9. 

ЕСТЕТИКА, СУТНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕСТЕТИКИ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Підготувати електронну бібліотеку творів на тему «Еволюція 

поглядів на природу “естетичного”.  

2. Написати есе на тему: 

1. Основні категорії естетики: “прекрасне” і “потворне”, “величне” і 

“низьке”, “трагічне” і “комічне”, “тривіальне”. 

2. Сутність мистецтва.  

3. Геній в науці і мистецтві.  

 

Рекомендована література до теми 9: [2.7-8], [2.16], [2.20], [2.21],  

[2.24-26], [2.33], [2.38], [2.42], [2.44], [2.50],[2.52-54]. 

 

ЗАНЯТТЯ  10. 

СУТНІСТЬ,  ПРИРОДА ТА СОЦІАЛЬНІ  ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Підготувати електронну бібліотеку творів на тему «Художній образ 

як інтегральна структура мистецтва». 
2. Написати есе на тему: 

1. Зміст і форма в мистецтві. 

2.  Етнічне,  національне,  загальнолюдське  у  мистецтві.   

3. Чи існує прогрес в сфері мистецтва? 

4. Мистецька   практика   ХХ-ХХІ   ст.    

5.Абсолютизація   формально-технічних пошуків у мистецтві ХХ ст.  

6. Абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм. 

 

Рекомендована література до теми 10: [2.7-8], [2.16], [2.20], [2.21], 

[2.24-26], [2.33], [2.38], [2.42], [2.44], [2.50],[2.52-54]. 

 

Завдання дляіндивідуальноїроботи 

 

Виконана індивідуальна робота повинна бути здана на перевірку 

викладачеві у роздрукованому вигляді у термін до 30.11.2016 року. 

Словник: 



1) Оформлюється в зошиті у клітинку: повинно бути наявно дві 

колонки, у першій – термін, у другій  - визначення терміну. 

2) Публічний виступ студент повинен підготувати за запропонованою 

темою. Виступ не повинен перевищувати 5 хвилин. 

 

 

ТЕМА 1.  

ЕТИКА – ВЧЕННЯ ПРО МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 понять) 

та дати власні визначення не менш, ніж 5 із цих понять. 

2. Підготувати виступ на конференцію «Етика: теоретичні і практичні 

пошуки формули гідного людського життя». 

 

Рекомендована література до теми 1: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 2. 

ІСТОРІЯ ЕТИЧНИХ ВЧЕНЬ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕТИКИ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 понять) 

та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Скласти опорну схему за темою «Основні етапи розвитку етики».  

 

Рекомендована література до теми 2: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 3.  

МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ.  ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ 

ПОХОДЖЕННЯ МОРАЛІ. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Скласти опорну схему за темою «Основні концепції походження 

моралі». 

 

Рекомендована література до теми 3: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 4.  

МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ І ЇЇ ФОРМИ 

 



Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Написати есе на тему: 

1. Криза гуманізму в ХХ столітті.  

2. Революційна мораль і етика ненасильства.  

3. Про боротьбу із злом силою: Н.Бердяєв проти І.Ільїна. 

Проблема  християнського меча.  

4. Толерантність. 

. 

Рекомендована література до теми 4: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 5.  

ЛЮДИНА У СВІТІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Написати есе на тему: 

1. Сучасні моральні проблеми.  

2. Клоніювання тварин і людини.  

3. Евтаназія – «ласкава смерть».  

4. Медична етика та біоетика.   

5. Моральні аспекти абортів.  

6. Емансипація жінок і проблеми гендерної рівності.   

7. Проблема використання анаболітичних препаратів в спорті. 

8. Сучасна статева мораль. 

 

Рекомендована література до теми 5: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 

 

ТЕМА 6. 

МОРАЛЬНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНОЇ ПОВЕДІНКИ. ЕТИКЕТ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Підготувати виступ на конференцію «Філософія серця 

Г.Сковороди». 

 

Рекомендована література до теми 6: [2.4], [2.5], [2.27], [2.28], [2.31]. 

 

ТЕМА 7.  

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЮРИСТА. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА  ЮРИСТА 



 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Скласти опорну схему за темою «Структура індивідуальної 

моральної культури юриста». 

 
Рекомендована література до теми 7: [2.4], [2.5], [2.27], [2.28], [2.31]. 

 

ТЕМА 8.  

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Скласти опорну схему за темою «Класики педагогіки про 

моральне виховання особи».  

 

Рекомендована література до теми 8: [2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], 

[2.29-32]. 

 

ЗАНЯТТЯ  9.  

ЕСТЕТИКА, СУТНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕСТЕТИКИ 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Написати есе за темою: 

1. Сутність і функції мистецтва.  

2. Види мистецтва.   

3. Художній образ як інтегральна структура мистецтва.  

4. Художній процес та художні епохи.  

5. Постмодернізм: естетичний та моральний релятивізм 

 

Рекомендована література до теми 9: [2.7-8], [2.16], [2.20], [2.21], 

[2.24-26], [2.33], [2.38], [2.42], [2.44], [2.50],[2.52-54]. 

 

ЗАНЯТТЯ  10. 

СУТНІСТЬ,  ПРИРОДА ТА СОЦІАЛЬНІ  ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА 

 

Виконати один з видів роботи: 

1. Сформувати словник із ключових понять теми (не менше 20 

понять) та дати власні коментарі до цих понять. 

2. Написати есе за темою: 



1. Історичні закономірності художнього розвитку.  

2. Мистецтво доісторичної людини: наскальний живопис, 

палеолітичні Венери.  

3. Мистецтво  Стародавнього  світу.   

4. Мистецтво Середньовіччя: романський та готичний стилі. 

5. Ренесансне мистецтво.  

6. Основні мистецькі напрямки Нового часу. 

 

Рекомендована література до теми 10: [2.7-8], [2.16], [2.20], [2.21], 

[2.24-26], [2.33], [2.38], [2.42], [2.44], [2.50],[2.52-54]. 

 

Критерії оцінювання 

1. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів 

на семінарських заняттях 

Б
А

Л
И

 

 

 

ПОЯСНЕННЯ 

 

 

 

 

 

5 

Завдання виконано у повному обсязі із використанням значної 

джерельної бази. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань ґрунтується на глибокому знанні 

теоретичного матеріалу з «Етики» та «Естетики», практики 

застосування філософської та морально-етичної  літератури.  

Робота має виражений самостійний, творчий характер. 

 

 

4 

Завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 

Під час виконання завдання продемонстрована ініціативність. 

Висловлення власної думки стосовно досліджуваних питань 

переважно ґрунтується на знанні теоретичного матеріалу з 

філософії та етики. 

 

3 

Недоліки у роботі не носять істотного характеру; робота свідчить, 

що практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

теоретичний матеріал опрацьовано недостатньо. 

 

2 

Виконана робота має поверховий характер і потребує подальшого 

доопрацювання; завдання виконане не у повному обсязі і з 

помилками. 

 

 

1-2 

Робота свідчить, що студент слабо володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для застосування 

філософських знань. Виконана робота має поверховий характер і 

потребує подальшого доопрацювання; завдання виконане 

частково і з помилками. 

1 Недостатня робота із джерельною базою. Робота свідчить, що 

студент практично  не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для застосування філософсько-правових 



знань. Виконана робота має поверховий характер і потребує 

суттєвого доопрацювання; завдання виконане частково і з 

грубими помилками. 

0 Відсутність на занятті 

2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

№ 

п/п 
Вид роботи Мінімальний бал 

Максимальний 

бал 

1.  Складання есе, 

написання реферату 
+1 +15 

2.  Пошуково-

дослідницька робота 
+1 +15 

3.  Складання опорних 

схем, таблиць за темою 
+1 +5 

4.  Підбір матеріалів до 

тем курсу 
+1 +5 

5.  Підбір літератури до 

теми 
+1 +5 

6.  Укладання словника 

ключових понять з теми 

із власними  

коментарями 

+1 +15 

7.  Підготовка презентації 

до теми   
+1 +10 

8.  Укладання короткого 

довідника щодо життя і 

творчості філософів, 

етиків, носіів 

морального авторитету  

+1 +15 

9.  Порівняльний аналіз 

моральних кодексів 
+1 +15 

10.  Укладання міні-

збірника висловлювань 

видатних моралістів 
+1 +10 

 

3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів 

 

№ 

п/п 
Вид роботи Мінімальний бал 

Максимальний 

бал 

1. Робота над завданнями 

для індивідуальної 

роботи 
+1 +15 

2. Участь у роботі 

наукового гуртка 
+5 +10 



3. Підготовка доповіді та 

участь в науковій 

конференції 

+5 +15 

4. Підготовка до друку 

наукової статті (тез) 
+5 +15 

5. Складання електронної 

бібліотеки з дисципліни 
+5 +10 

6.  Порівняльний аналіз 

моральних «кредо»  
+5 +10 

7. Аналіз видатних 

художніх творів 
+5 +15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


