
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ   

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

_________О.В. Ведмідський 

 

«___» ___________2016 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

з навчальної дисципліни 

 

«ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА» 
 

спеціальність 081- «Право» 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, 

що навчаються на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Етика та естетика» для 

здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, спеціальності 081 – 

«Право» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. –7 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Наріжний Ю.О. доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

29.07.2016 р., протокол № 23. 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від  __. __.2016__, №__ 

 

 
 

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  
 

                                                                          _______________________  О.В.Марченко 
                                                                                                                               (підпис)                                             

«_____»___________________ 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Наріжний Ю.О., 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 

 

 

 

 

 
  



 

 

3 

 

1. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 1. 

ЕТИКА – ВЧЕННЯ ПРО МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

 

1. Предмет етики. Етика – вчення про мораль. Предмет і задачі курсу. 

2. Основні етапи розвитку моральних відносин. 

3. Моральність на рубежі ХХ-ХХІ століття. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
філософія, етика, естетика,  предмет етики, етос, мораль, моральність, 

моральна культура, моральні відносини, моральна система, функції етики, 

„осьовий час”,  „осьова людина”, „осьове суспільство”, „трансгресивна особа”. 

 

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 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План 

 

1. Основні етапи розвитку етики. 

2. Найважливіші моральні та етичні вчення. 

3. Плюралізм етичних теорій. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
моральне вчення, етична теорія, Біблія, Старий Заповіт, Новий Заповіт, 

брахманізм, буддизм, конфуціанство,  легізм, Коран, плюралізм етичних теорій, 

гедонізм, ригоризм, етика прогресу,  етика страху, етика любові, етика совісті. 

етика співчуття, етика благодаті, етика справедливості, моральне богослов’я, 

етика “спільної справи”, етика благоговіння  перед життям, етика «зустрічі» 

(діалогу), трагічний гуманізм, утилітаризм, етика справедливості, етика 

комунікативної дії, окультна етика.   

 

Рекомендована література до теми 2:  

[2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], [2.29-32],[2.34-37],[2.55-60]. 
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ТЕМА 3. 

МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ.  ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ 

ПОХОДЖЕННЯ МОРАЛІ. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Структура світовідношення. Способи освоєння світу. Моральний спосіб 

опанування світу. 

2. Основні концепції походження моралі.   

3. Основні категорії етики. 

4. Стратегії достойного життя. 

5. Діалектика добра і зла.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
категорії етики, етос, мораль, моральність, сенс життя, справедливість, 

загальнолюдські цінності, корпоративна мораль, моральні абсолюти, моральний 

ідеалізм, моральні цінності, добро, зло, моральний ідеал, чесноти, вади, стид, 

свобода, відповідальність, моральний обов’язок, совість, щастя, любов, 

співчуття, честь, гідність, справедливість, стратегії гідного життя,утилітаризм, 

евдемонізм, ригоризм, гедонізм, цинізм, нігілізм. 

 

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 

 Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

 

1. Моральна свідомість і її форми. 

2. Моральні чесноти і моральний вчинок. 

3. Моральні норми. Мораль та право.  

4. Моральний прогрес: табу, таліон, “золоте правило” моральності, 

категоричний імператив Канта, “екологічний імператив”. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
любов, милосердя, співчуття, дружба, обов’язок, справедливість,  совість, 

щастя, сенс життя, честь, гідність, моральний ідеал, стид, благородство, 

відповідальність, чесність, повага, ввічливість, делікатність, моральна свобода, 

мотив і вчинок, колізії морального вибору, співвідношення мети і засобів, 

моральний прогрес: табу, таліон, “золоте правило” моральності, категоричний 

імператив Канта, “екологічний імператив”, толерантність. 
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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 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1.  Етичні засади суспільного ідеалу. 
2. Сенс  життя. Оптимізм и песимізм.  

3. Сучасні моральні проблеми. 

4. Права людини в демократичному, тоталітарному і теократичному 

суспільстві. 

5. Моральна революція в Україні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
добро, зло, імморалізм, нігілізм, теодицея, етичні засади суспільного 

ідеалу: соціалізм і комунізм,  анархізм,  лібералізм,  колективізм, індивідуалізм, 

комуністична і буржуазна мораль, сенс  життя, оптимізм и песимізм, правовий 

нігілізм і аномія, етика підприємництва, протестантська етика і дух капіталізму, 

моральна революція. 

 

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 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Спілкування як форма моральної діяльності людини.  Моральні 

принципи, правила і норми спілкування. 

2. Мораль і етикет. Моральні і естетичні критерії людської поведінки. 

3. Історія етикету. 

4. Службовий етикет. правила ділового спілкування. 

5. Спілкування з підлеглими і співробітниками. Спілкування з громадянами, 

потерпілими і злочинцями. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
етикет, культурна поведінка, чайна церемонія,  “Домострой”, “Юності 

чесне зерцало”, діловий етикет, дипломатичний протокол, придворний етикет, 

лицарський етос, етос джентльмена і буржуа, галантність,  благородство, 

шляхетність, службовий етикет. правила ділового спілкування, конфлікт. 
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Рекомендована література до теми 6: [2.4], [2.5], [2.27], [2.28], [2.31]. 

 

 

ТЕМА 7. 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЮРИСТА. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА  ЮРИСТА 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Етика і деонтологія. Професійна етика и поліцейська деонтологія. 

Моральні аспекти правоохоронної діяльності. 

2. Основні поняття професійної  етики. 

3. Моральна культура юриста. 

4. Правове примушування та його межі. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
професійна етика юриста, моральна культура  юриста, етика, деонтологія, 

поліцейська деонтологія, професійна честь, професійний обов’язок, професійна 

гідність, професійна справедливість, професійний такт, моральна, правова і 

професійна совість, благородство, формалізм,  «подвійний стандарт», 

використання службового положення, корупція, хамство, цинізм, кодекс честі 

юриста. 

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 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Природні передумови моральності. Народження “душі” людини.  

2. Структура індивідуальної моральної свідомості. 

3. Моральне виховання в умовах інформаційного суспільства. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
природні передумови моральності, структура індивідуальної моральної 

свідомості, форми морального самовизначення, екзистенціали: любов, 

співчуття, совість,  гріховність,  обов’язок, страх і трепетання, критерії 

морального розвитку особи, моральне самовдосконалення, інтелігентність, 

„дисциплінарний простір”.  

Рекомендована література до теми 8:  

[2.1-3], [2.11-15], [2.17-18], [2.29-32]. 
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ТЕМА  9. 

ЕСТЕТИКА, СУТНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕСТЕТИКИ 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Предмет естетики. Еволюція поглядів на природу “естетичного”.  

Поняття “естетичного”.  Гармонія і  міра.  

2. Основні категорії естетики.  

3. Структура   естетичного   знання.   Естетичне   та   його   основні   форми. 

4. Естетична і художня культура. Основні сфери естетичного відношення і 

діяльності.  

5. Сутність і функції мистецтва. Художній образ як інтегральна структура 

мистецтва. Види мистецтва.   

6. Естетика повсякденності. Масова людина і масова культура. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
естетика, категорії естетики, “естетичне”, гармонія,  міра, “прекрасне” 

“потворне”, “величне”, “низьке”, “трагічне”, “комічне”, “тривіальне”, художнє, 

мистецтво,  художній образ, вид і жанр мистецтва, масова культура.  

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]. 

 

 

ТЕМА 10. 

СУТНІСТЬ,  ПРИРОДА ТА СОЦІАЛЬНІ  ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА 

Вивчається самостійно 

План 

 

1. Естетика як метатеорія мистецтва. 

2. Відображувальна сутність мистецтва.  Предмет і естетичні 

перетворення в мистецтві. Зміст і форма в мистецтві: діалектика 

зв’язку. 

3. Сприйняття мистецтва. 

4. Етнічне,  національне,  загальнолюдське  у  мистецтві.  Художнє  

життя суспільства. 

5. Історичні закономірності художнього розвитку. Мистецька   практика   

ХХ-ХХІ   ст. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
естетика, “естетичне”, художній образ, мистецтво, види, функції, жанри 

мистецтва, етнічне,  національне,  загальнолюдське  у  мистецтві, художнє  

життя суспільства, масова культура, 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]. 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

 

 

Б
А

Л
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;на 
високому рівнісформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні запропонованої до вивчення теми. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність.  

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєнічастково, прогалини у 
знаннях не носять істотногохарактеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотніпомилки, які потребуютьподальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухачне готовий до заняття,не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


