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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. 

 

Рекомендована література до теми 1: [2.1], [2.3], [2.7], [2.10], [2.14]. 

 

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: [2.5], [2.8], [2.12], [3.15], [4.14]. 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

(розробляються кафедрою індивідуально під конкретну навчальну дисципліну, 

з урахуванням загальних критеріїв, визначених Положенням про організацію 

освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ, затвердженим наказом ДДУВС від 22.02.2016 № 73) 
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ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані 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 чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у 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. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

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, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не 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 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів 

на семінарських заняттях 

 

"ВІДМІННО" (високий рівень навчальних досягнень) – студент 

глибоко й у повному обсязі засвоїв увесь програмний матеріал, вичерпно, 

послідовно, грамотно і логічно  висловлює свою думку, вільно справляється з 

завданнями, правильно аргументує висновки,  володіє різноманітними 

навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати 

матеріал, не допускає помилок. 

 

"ДОБРЕ" (достатній рівень навчальних досягнень)  – студент твердо 

знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає 

неточностей у відповіді на запитання та володіє необхідними навичками при 

виконанні завдань. 

 

"ЗАДОВІЛЬНО" (середній рівень навчальних досягнень) – студент 

засвоїв тільки основний матеріал, але не знає окремих подробиць, допускає 

суттєві неточності і порушує послідовність у викладенні програмного 

матеріалу, або вагається при виконанні завдань. 

 

"НЕЗАДОВІЛЬНО" (початковий рівень навчальних досягнень) – 

студент не знає частини програмного матеріалу, допускає помилки, з великими 

труднощами виконує завдання.  

 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

2 незадовільно 

 


