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Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Естетика”) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0201 - культура 

 

Нормативна 

(за вибором студента) 

Нормативна  

Модулів – 4 

Напрям 

підготовки 6.020101 

- культурологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Культурологія 

4-й -й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

18 год. 18 Год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 18 Год. 

Лабораторні 

 год.  Год. 

Самостійна робота 

54 год. 54 Год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36 до 72 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: 

Дати виклад головних питань, які становлять проблемне поле сучасної естетичної 

науки. 

Завдання: 

•Розглянути роль і місце естетики в системі гуманітарного знання; 

•В ході викладу навчального матеріалу забезпечити міждисциплінарні зв‘язки, 

зокрема, з філософією, історією філософії, історією. історією культури, історією 

світового та українського мистецтва, релігієзнавством, етикою; 

•Розкрити історичні закономірності розвитку загальноєвропейської та української 

естетичної думки; 

•Проаналізувати головні естетичні категорії – естетичне, прекрасне, потворне, 

трагічне, комічне та їх модифікації в процесі їх історичного становлення і 

розвитку; 

•Розглянути сучасні естетичні концепції, які пояснюють природу і сутність 

мистецтва та художньої творчості. В результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

знати: 

•специфіку головних етапів розвитку естетичної теорії в Європі та в Україні; 

•базові поняття естетики; 

•зміст головних категорії естетики; 

•головні наукові концепції, які пояснюють природу та сутність мистецтва; 

•загальні закони функціонування та розвитку мистецтва; 

вміти:  

•застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу артефактів та конкретних 

реалій буття українського національного мистецтва та мистецтва світового. 



Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Естетика як наука 

Тема. Предмет і завдання естетики 

Зміст поняття "естетика". Історична динаміка предмета естетики. Предметне поле 

сучасної естетики. 

Естетика як філософська наука. Естетика в системі наукового знання. Естетика і 

мистецтвознавство. 

Типи і форми естетичної рефлексії. Науково-теоретична, художньо-образна, 

художньо-публіцистична форми естетичного рефлектування. Онтологічний, 

гносеологічний, аксіологічний, праксеологічний типи естетичної теорії. 

Філософсько-культурологічні та методологічні засади сучасної естетики. 

 

Тема. Головні етапи і напрями розвитку світової естетичної думки 

Розвиток естетичної думки від зародження до доби Відродження 

Принципи і критерії періодизації естетики.  

Зародження естетичних уявлень. 

Естетичні уявлення стародавнього світу. Естетичні уявлення в культурі 

Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Ірану, Палестини. 

Космологічні засади естетичних уявлень Стародавньої Греції та їхнє відображення 

в мистецтві доби архаїки. Естетика класичної доби: космологічна естетика 

Піфагора, антропологічна естетика софістів і Сократа, ейдологічна естетика 

Платона. Арістотель як систематизатор античної естетики. Поняття мімесису та 

катарсису в естетиці Арістотеля. Естетика елліністичної доби. Плотін. 

Візантійська естетика. Поняття прекрасного у візантійській естетиці. Категорія 

світла та її зв'язок і ученням ісихазму. Колір як модифікація прекрасного. Теорія 

символів. Образ-символ-знак. Філософсько-естетичні засади іконописного 

мистецтва. 

Естетика західноєвропейського середньовіччя. Роль християнства у формуванні 

естетики середньовіччя. Антична спадщина і середньовічна естетична думка. 

Теоцентричний характер середньовічної естетики. Специфіка трактування 

категорії прекрасного. Мистецтво як видимий образ невидимого світу. 



Алегоричний і символічний характер середньовічного мистецтва. Митець у 

розумінні середньовічної естетики. Романський та готичний стилі середньовічного 

мистецтва. Вплив естетики середньовіччя на подальший розвиток естетичної 

думки.  

Естетика і мистецтво Відродження. Соціально-історичні та філософські основи 

естетики Відродження. Вплив гуманістичної ідеології і формування ренесансної 

естетики. Категорія прекрасного в естетиці Ренесансу. Мистецтво як 

найдосконаліший спосіб осягнення світу. Одиничне і загальне в художньому 

образі. Вплив мистецтва на формування суспільного ідеалу. Культ творчої 

особистості. Основні етапи розвитку ренесансного мистецтва. 

Особливості естетики Північного Відродження. Готика та релігійне оновлення як 

джерело естетичних ідей. Образ "звичайної людини". Побутовий простір 

живописного мистецтва. 

 

Тема. Розвиток естетики ХVII-XVIIIcт. 

Естетика класицизму. Філософія раціоналізму та її вплив на формування 

естетичних принципів класицизму. Теорія наперед визначеної гармонії як основа 

естетики класицизму. Трактування категорії прекрасного в естетиці класицизму. 

Роль зразка і канону. Теорія "модусів" Н.Пуссена. Принцип "трьох єдностей" та 

розділення жанрів. "Поетичне мистецтво" Н.Буало про завдання мистецтва та 

специфіку художньої творчості.  Мистецтво класицизму. 

Естетика бароко. Відображення в естетиці бароко принципів ірраціоналістичної 

філософії та ідей емпіризму. Теорія афектів та її вплив на барокову естетику. 

Д.Маріно про митця і художню творчість. Роль дотепності. Значення метафори. 

Рух як категорія барокової естетики. Принцип гри у бароковому мистецтві. 

Ілюзіонізм. 

Естетика доби Просвітництва. Філософські основи просвітницької естетики. 

Становлення естетики як самостійної науки. Категорія прекрасного в естетиці 

Просвітництва. Трактат У.Хогарта "Аналіз краси". Г.Е.Лессінг про види мистецтва 

(трактат "Лаокоон, або Про межі живопису і поезії). Проблема художнього смаку в 

естетичній думці ХУШ ст. Аналіз природи і специфіки художньої творчості у 



трактаті Д.Дідро "Парадокс про актора". Просвітницька концепція людини як 

основа теорії естетичного виховання. 

Німецька класична естетика. Вчення Канта про прекрасне. Творча особистість та 

художня творчість в естетиці І.Канта. Діалектичний аналіз природи та історичного 

розвитку мистецтва в естетичній теорії Г.Гегеля. 

 

Тема. Розвиток естетичних ідей у XIX ст. 

Естетика романтизму. Антитеза романтизм-позитивізм у європейській культурі 

XIX ст. Філософські основи естетики романтизму. Ідейний комплекс романтизму. 

Особливості романтичного світобачення і світорозуміння. Романтичний 

індивідуалізм. Романтичний герой. Культ почуттів. Моральний ідеал романтизму. 

Народ, нація, історія у романтичній інтерпретації. Виражальні  засоби  

романтичного мистецтва. Іронія і гротеск. Образна система романтизму. 

Мистецтво європейського романтизму. 

Естетика натуралізму та втілення її засад у творчості Е.Золя, Г. де Мопассана, 

Г.Флобера, братів Гонкурів. Філософія позитивізму та естетична теорія І.Тена. 

Естетичні засади імпресіонізму. 

Естетична теорія реалізму. Критичний реалізм XIX ст. 

 

Змістовний модуль 2. Головні категорії естетики 

 

Тема. Головні етапи розвитку естетичної думки в Україні 

Естетична   свідомість   доби   Київської Русі   (Х-початок ХІУ  ст.). Джерела 

дослідження. Естетичні уявлення міфологічно-язичницької доби. Роль "земного 

світу" в естетичних уявленнях. Поняття "ладу". Краса і світло. Краса і добро. 

Естетичне значення слова. 

Естетичні ідеї періоду запровадження й утвердження християнства. Вплив 

візантійської естетики. Спіритуалізація поняття краси. Проблема образності 

мистецтва. Символізм художньої мови. Роль канону у давньоруському мистецтві. 

Мистецтво як аналог божественної творчості та як вияв рефлектуючого духу. 



Розвиток естетичних ідей у ХІУ — першій половині ХУП ст. Ідеал аскетичного 

максималізму в естетичних поглядах І.Вишенського. Вплив гуманістичної 

ідеології та ренесансної естетики на українську естетичну думку. М.Смотрицький 

та З.Копистенський про ставлення до культурної спадщини античності та 

"латинської" культури. Поняття краси в "Зерцалі богословія" К.Транквіліона-

Ставровецького. Дослідження суті і специфіки мистецтва (А.Радзивіловський та 

І.Галятовський). Зростання ролі митця в духовному житті суспільства. 

Українська естетична думка другої половини ХУП - кінця ХУШ ст.Вплив 

просвітницької ідеології на формування української естетичної думки. Прикладні і 

теоретичні проблеми естетики в трактуванні професорів Києво-Могилянської 

академії. Естетичні погляди Г.Сковороди. Ідеал божественної краси. Краса - добро 

-благо як основа антропології філософа. Заклик до етизації й естетизації душі у 

"Саді божественних пісень". 

Естетичні засади українського бароко. Бароко як вираз духу козацької доби 

(Д.Чижевський, А.Макаров). Нова картина світу та її вплив на формування 

барокової естетики. Бароко як втілення ренесансних ідей в українській культурі. 

Д.Чижевський про типологічні ознаки українського бароко та його художні 

засоби. "Верхнє" і "низове" бароко. 

Розвиток естетичної думки в Україні у XIX ст. 

Український романтизм та його зв'язок з ідеями національно-культурного 

відродження. Філософька основа українського романтизму. Ідеї Бога, свободи, 

нації як основа романтичної естетики. 

Естетичні погляди Т.Шевченка. 

Естетична концепція М.Коцюбинського. 

Естетична проблематика у творчій спадщині І.Франка. 

 

Тема. Українська естетика XXст. 

Боротьба ідей в українській естетиці перших десятиліть XX ст. Формування 

теоретичних засад українського модернізму. Естетична програма "Молодої музи" 

та "Української хати". "Бойчукізм" як специфічний вияв українського авангарду. 

Засади експресіонізму в інтерпретації О.Сорохтея та Л.Курбаса. Український 



неоромантизм. Проблеми художньої творчості в естетичній концепції 

Є.Маланюка. Український футуризм. 

Естетична програма М.Хвильового. Критика ідеї "партійності мистецтва" та 

"масовизму". Специфіка художнього відображення дійсності. Принципи 

"романтики вітаїзму". Заклик до "психологічної Європи". Ідея "азіятського 

ренесансу". 

Третя хвиля національно-культурного відродження в Україні та осмислення 

проблем і перспектив художнього життя в сучасній українській естетичній думці. 

 

Тема. Структура естетичної свідомості та її головні елементи 

Поняття естетичної свідомості. 

Естетична потреба та її співвідношення з іншими сторонами естетичної 

свідомості. Розвиток естетичної потреби в онтогенезі. Естетичні почуття, оцінки, 

смак, ідеал. Естетичні погляди й естетична теорія як елементи естетичної 

свідомості. 

 

Тема. Головні категорії естетики. Прекрасне, потворне та їх модифікації 

Естетичне як метакатегорія естетики. Міфологічна, утилітарна, моральна форма 

естетичного. Естетичне і "надчуттєве". Аксіологічне трактування естетичного. 

Історичні парадигми осягнення прекрасного (космоцентрична, природнича, 

формалістична, релігійна, суспільна, суб'єктивістська, діалектична). Онтологічна, 

гносеологічна, феноменологічна сутність прекрасного. Прекрасне як 

загальнолюдська цінність. Прекрасне і національна культура. 

Діалектика прекрасного і потворного. Зв'язок естетичних категорій прекрасного і 

потворного з етичними категоріями добра і зла. 

Прекрасне і величне. Величне як джерело піднесеного. Історична динаміка 

уявлень про піднесене. Пафосність і монументальність як вияв піднесеного в 

мистецтві. 

Піднесене та нице. 

 

 



Тема. Головні категорії естетики. Трагічне і комічне 

Категорія трагічного як відображення екзистенційних суперечностей людського 

буття. Діалектика трагічного та її відображення у арістотелівському вченні про 

катарсис. Проблема трагічного в естетиці екзистенціалізму (Ж.-П.Сартр, А.Камю). 

Трагічне в сучасному мистецтві. 

Історична еволюція розуміння комічного ("Поетика" Арістотеля, проблема 

комічного в середньовічній філософії; ренесансна теорія комічного; теорія 

"романтичної іронії""). Категорія комічного у філософії А.Бергсона. Комічне в 

теорії З.Фрейда. Філософія сміху М.Бахтіна. Комічне як засіб гармонізації буття. 

Комічне як вияв свободи і творчого потенціалу людини. Комічне в культурі 

постмодерної доби. 

 

Змістовний модуль 3. Природа і сутність мистецтва 

 

Тема. Мистецтво як соціальний і культурний феномен 

Проблема походження мистецтва в світлі сучасної естетичної теорії. Процес 

автономізації мистецтва в культурі стародавнього світу. 

Сакральне і профанне в мистецтві (П.Флоренський, М.Бердяєв). 

Мистецтво як мімесис. Теорія мімесису у філософії Арістотеля. Проблема 

художнього відображення дійсності в естетиці Ренесансу. Трактат Д.Дідро 

"Парадокс про актора": правда життя і правда мистецтва. Сучасна естетика про 

міметичну природу мистецтва (М.Гайдеггер). 

Мистецтво і гра: аналіз проблеми у філософії Геракліта, Платона, Ф.Шіллера, 

позитивістській філософії XIX ст. Аналіз ігрової природи мистецтва у праці 

Й.Гейзінги "Ноmo ludens". 

Концепція аполлонівського і діонісійського в мистецтві як відображення 

діалектики хаосу і космосу (Ф.Ніцше). К.Г.Юнг та неофрейдистська інтерпретація 

ідеї аполлонівського і діонісійського в мистецтві. 

Мистецтво як вияв діалектики загальнолюдського та національного. Традиція і 

новація в мистецтві. 



Мистецтво як поліфункціональна система. Функції мистецтва стосовно людини, 

суспільства, природи. Мистецтво як художня самосвідомість культури. 

 

Тема. Морфологія мистецтва. Види мистецтва 

Поняття виду мистецтва. Головні види мистецтва - література, живопис, графіка, 

скульптура, архітектура, музика, театр, кіномистецтво. Взаємодія видів, процеси 

їхньої інтеграції та диференціації в історичному розвитку мистецтва. Актуальний 

вид мистецтва в історії культури. Архітектура і скульптура як актуальні види 

мистецтва Стародавнього світу; живопис у ренесансній культурі; музика і поезія в 

романтичній культурі. Архітектура як актуальний вид мистецтва постмодерної 

доби. 

 

Тема. Жанрова диференціація мистецтва 

Поняття жанру мистецтва. Класифікація жанрів: жанри канонічні і вільні; відкриті 

і завершені; моно жанри і поліжанри; монтажні та монодичні жанри. Жанрове 

визначення творів на основі пізнавальної, ціннісної, перетворюючої та 

комунікативної установок. Діалектика одиничного і загального в понятті епосу, 

лірики і драми. 

Роль жанрової диференціації художніх творів в історії мистецтва. Старші і 

молодші жанри. Роль еволюції світоглядної парадигми в процесі жанроутворення.  

 

Тема. Художній стиль 

Поняття художнього стилю. Художній стиль як єдність форми і змісту. Вплив 

історичного, соціального, інтелектуального, морального, культурного чинників на 

формування художнього стилю. Естетичне і художнє  у художньому стилі. Стиль 

як вияв діалектики індивідуального і загального, особистісного та над 

особистісного. 

Тенденція до стильової різноманітності мистецтва і проблема «вмирання 

мистецтва» (В. Вейдле). 

 

 



Тема. Художній образ 

Художній образ як категорія гносеології мистецтва. Образ дійсності та художній 

образ. Художній образ та наукова модель.  Художній образ як чуттєво-матеріальна 

форма презентації ідеї. Природа художньої виразності. Зображальність та 

вражальність як риси художнього образу. Діалектика раціонального та 

ірраціонального, смислового та надсмислового в художньому образі. Семіотика 

про знакову природу художнього образу. Художній образ і архетип. Символічно-

образна мова мистецтва. 

 

Змістовний модуль 4. Художня творчість та художня культура особистості 

 

Тема. Митець: особистість і творчість 

Проблема творчої особистості в історії естетичної думки. сучасна естетика про 

психологічні риси творчої особистості. Ієрархія художнього обдарування. Талант і 

геній. Біографічний та соціокультурний аспект у дослідженні проблеми творчої 

особистості. 

 

Тема. Художня творчість 

Поняття творчості. Художня творчість як вияв творчої потреби людини. 

Філософські концепції художньої творчості. Структура художньо-творчого 

процесу. Класичний і романтичний тип творчості. Свідоме та позасвідоме в 

художній творчості. Індивідуальне і загальне в художній творчості та їхнє 

відображення в художньому методі і стилі. 

 

Тема. Художнє сприйняття 

Психологічний механізм художнього сприйняття: емпатія, апперцепція, сугестія. 

Процес художнього сприйняття: емоційне переживання, розуміння, інтерпретація, 

оцінка. Особистісні та надособистісні чинники художнього сприйняття. Культурна 

зумовленість естетичного почуття та його виховання. Оволодіння образною 

мовою мистецтва. Художнє сприйняття як співтворчість. 

 



Тема. Шляхи мистецтва в культурі ХХ та ХХІ ст. 

Естетика XX ст. "Межова ситуація" в культурі XX ст. і початок нового 

перехідного етапу в історії культури. 

Модернізм як вияв кризи культури інноваційно-креативного типу. Філософські 

основи естетики модернізму (артистична метафізика А.Шопенгауера та Ф.Ніцше, 

інтуїтивізм А.Бергсона, психоаналіз З.Фрейда), Х.Ортега-і-Гассет про основні 

засади мистецтва модернізму: своєрідність розуміння прекрасного, природи 

художньої творчості, творчої особистості. Основні течії мистецтва модернізму - 

дадаїзм, експресіонізм, футуризм, кубізм, сюрреалізм, абстракціонізм. Еволюція 

модернізму в 50-60-ті роки. Естетика неопозитивізму та поп-арт. 

Ознаки становлення нової цивілізації і дискусія про "постмодернізм" у 

культурології та естетиці. У.Еко про "постмодернізм" як продовження і 

заперечення модернізму. Основні засади ететики постмодерної доби: відмова від 

зображення живих форм; ілюзіонізм; переосмислення елементів культури 

минулого - від рімейку до пародіювання; "цитування"; роль іронії; гра як 

кардинальний прийом; "деконструкція" і демонтаж смислового центру; 

багаторівнева організація художнього тексту; художній образ як "нон-фініто". 

Універсальна діалогічність як принцип перехідного етапу в історії культури на 

рубежі століть. 



Структура навчальної дисципліни 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Естетика як наука 

Предмет і завдання 

естетики 

 2 2  6        

Головні етапи і напрями 

розвитку світової 

естетичної думки. 

Розвиток естетичної думки 

від зародження до доби 

Відродження. 

 2 2  6        

Розвиток естетики XVII-

XVIII ст. 

 2 2  6        

Розвиток естетичних ідей у 

ХІХ ст. 

 2 2  6        

Разом зм. модуль 1  8 8  2

4 

       

Змістовий модуль 2. Головні категорії естетики 

Головні етапи 

розвитку естетичної думки 

в Україні 

 2 2  6        

Українська естетика ХХ ст.  2 2  6        

Структура 

естетичної свідомості та її 

головні елементи 

 2 2  6        

Головні категорії 

естетики. Прекрасне, 

потворне та їх модифікації 

 2 2  6        



Головні категорії 

естетики. Трагічне і 

комічне 

 2 2  6        

Разом – зм. модуль 2  1

0 

1

0 

 3

0 

       

Змістовий модуль 3. Природа і сутність мистецтва 

Мистецтво як 

соціальний і культурний 

феномен 

 2 2  6        

Морфологія 

мистецтва. Види мистецтва 

 2 2  6        

Жанрова 

диференціація мистецтва 

 2 2  6        

Художній стиль  2 2  6        

Художній образ  2 2  6        

Разом – зм. модуль 3  1

0 

1

0 

 3

0 

       

Змістовий модуль 4. Художня творчість та художня культура особистості 

Митець: особистість і 

творчість 

 2 2  6        

Художня творчість  2 2  6        

Художнє сприйняття  2 2  6        

Шляхи розвитку мистецтва 

в культурі ХХ та ХХІ ст.. 

 2 2  6        

Разом – зм. модуль 4  8 8  2

4 

       

Разом   3

6 

3

6 
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08 

       

     



Теми семінарських занять 

№ 

з 

Назва теми Кількі

сть 

Годин 

1 Естетика як наука 2 

2 Естетична думка від доби архаїки до епохи Відродження 2 

3 Естетика Нового часу 2 

4 Естетичні ідеї в культурі ХІХ с. 2 

5 Головні етапи розвитку української естетики 2 

6 Розвиток естетичної думки в Україні в ХХ ст. 2 

7 Структура естетичної свідомості 2 

8 Прекрасне та потворне як категорії естетики 2 

9 Естетичні категорії трагічного та комічного 2 

1 Мистецтво як соціальний і культурний феномен 2 

1 Види мистецтва та їх історична динаміка 2 

1 Жанри мистецтва 2 

1 Художній стиль в історії мистецтва 2 

1 Художній образ як категорія гносеології мистецтва 2 

1 Творча особистість: людська доля і творче покликання 2 

1 Художня творчість як стан і процес 2 

1 Художнє сприйняття 2 

1 Шляхи розвитку мистецтва в культурі ХХ та ХХІ ст.. 2 

Разом  36 

 



Теми практичних  занять 

Тема. Естетика як наука 

1.Предмет естетики: історична динаміка. 

2.Естетика в системі наукового знання 

3.Типи і форми естетичної рефлексії 

Література 

Естетика /За ред. Л.К.Левчук , 1998. 

Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. 

ЯковлевЕ.Г. Эстетика. М, 1999. 

Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998. 

ЗеленовЛ.А., Куликов Г.И. Методологические проблемы эстетики. М., 1982. 

Реферати: 

Естетика як філософська наука. 

Естетична аксіологія: історичний аналіз. 

Особливості естетичного рефлектування постмодерної доби. 

 

Тема. Естетична думка від доби архаїки до епохи Відродження 

1.Зародження естетичних уявлень. 

2.Антична естетика 

3.Естетика Середньовіччя 

4.Естетика Відродження  

Література 

Лосев А. История античной єстетики. В 3-х т. М., 1963. 

Лосев А. Эстетика возрождения. М., 1978. 

Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. М., 1985. 

История эстетической мысли. В 6 т. Т.1. М., 1992. 

Из истории эстетической мысли древности и средневековья, М., 1991.  

Бычков В. Краткий очерк византийской эстетики. М.,1996. 

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1989. 

  Реферати 

Біблія як памятка естетичної культури Стародавнього Сходу. 



Естетичні ідеї в культурі Стародавньої Індії. 

«Лі-цзин» як памятка естетичної думки Стародавнього Китаю 

Релігійно-естетичні засади мистецтва готики 

Ідеї гуманізму в ренесансній естетиці 

Реформаційна ідеологія й естетика Північного Відродження 

 

Тема.Естетика Нового часу 

1.Естетика бароко 

2.Естетика класицизму 

3.Естетика Просвітництва  

Література 

Юхвидин П.Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. М.,1995. 

Лессінг Г.Е. Лаокоон, або Про межі живопису і поезії. К., 1982. 

Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К., 1990. 

Дідро Д. Парадокс про актора. К., 1981. 

Хогарт У.Аналіз краси. К., 1986.  

Реферати 

Р.Декарт і естетика классицизму 

Засади барокової естетики в творчості Л. Берніні 

Г.Е. Лессінг про природу мистецтва. 

Естетичні засади мистецтва рококо 

Дослідження художньої твочості в трактаті Д.Дідро «Парадокс про актора» 

 

Тема.Естетичні ідеї в культурі ХІХ ст 

1.Естетика романтизму 

2.Філософія позитивізму й естетична теорія натуралізму 

3.Естетичні засади імпресіонізму 

Література 

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1989. 

Колизина Л.Г. История эстетической мысли Европы и Америки. Конец 18- первая 

половина 19 в. М.,1986. 



Тэн И. Философия искусства. М., 1996. 

Литературные манифесты европейского романтизма. М., 1986. 

Реферати 

Філософія І.Канта та її вплив на естетику романтизму. 

Естетика Гегеля. 

Жан Поль як теоретик романтизму. 

Теорія романтичної іронії Ф.Шлегеля. 

Теоретичні засади натуралізму в літературно-критичній спадщині Е. Золя. 

 

Тема. Головні етапи розвитку української естетики 

1. Становлення української естетики як науки. 

2. Естетичні погляди Т.Шевченка. 

3. Естетика українського романтизму. 

4. Розвиток української естетичної думки в др. пол. ХІХ-на поч. XX ст. 

Література 

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в ХУІ_ХУІІІ ст.. К.,1983. 

Українське бароко та європейський контекст. К., 1991. 

Овсійчук В. Майстри українського бароко. К., 1991. 

Макаров А. Світло українського бароко. К., 1994. 

Асеева Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры 

(к.XIX - нач.ХХ в.). К., 1989. 

Лобачевський Б.Б.. Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини XIX-

початкиХХст. К., 1989. 

Шерех Ю. Третя сторожа. К., 1993. 

Реферати 

Українське бароко. 

Естетичні погляди Г.Сковороди 

Проблеми естетики у повістях Т.Шевченка "Художник" та "Музикант". 

Естетичні погляди П.Куліша. 



Ідейний комплекс українського романтизму. 

Національно-культурне відродження в Україні та українська естетична думка 

XIX ст. 

Естетичні погляди І.Франка. 

 

Тема. Розвиток української естетичної думки у XX ст. 

1. Боротьба ідей в українській естетиці перших десятиліть XX ст. 

2. Естетичні засади українського модернізму. 

3. Естетична концепція М.Хвильового. 

4. Українська естетична думка XX ст. та світовий контекст. 

Література 

Шкандрій М. Микола Хвильовий. У п'ятдесяті роковини смерті //Сучасність 

1982. 4.5(265). С.7-14. 

Павловський В. Футурист з України - Давид Бурлюк //Сучасність. 1982. 4.6 

(266). СІ5-27. 

Нога О. Давид Бурлюк і мистецтво всесвітнього авангарду. Львів. 1993. 

Черниш Г. До історії українського футуризму //Українська література XX ст.: 

Навч.посібник. К., 1993. 

Історія української літератури XX століття: У 2 кн. Кн. 1/1910-1930-ті роки 

//За ред. В.Г.Дончака. К., 1994. 

Попович М. Нариси з історії української культури. К., 1998. 

Реферати 

Естетичні засади експресіонізму в творчості Л.Курбаса. 

Бойчук і "бойчукізм" як феномен українського модернізму. 

Український неоромантизм. 

О.Довженко: естетична програма нового кіно. 

С.Гординський: ідеї естетичного універсалізму. 

Творчі шукання О.Архипенка. 

Я.Гніздовський - митець-новатор. 

Давид Бурлюк: особистість і творчість. 

О.Сорохтей - митець-експресіоніст.  



Творчі шукання О.Новаківського. 

 

Тема. Структура естетичної свідомості 

1. Естетична потреба. 

2. Естетичне почуття. 

3. Естетичні оцінки та естетичний смак. 

4. Естетичний ідеал. 

Література 

Калинкин А. Т.Эстетический идеал, искусство, познание. М., 1983.  

Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К., 1990. 

Эстетическое сознание и процесс его формирования. М., 1991. Эстетика. К., 

1991. 

Ортега-и-Гассет X. Эстетика в трамвае //Ортега-и-Гассет X. Эстетика. 

Философия культуры. М.,1998. 

Реферати 

Категорія смаку в естетиці Просвітництва. 

Г.Гегель про художній ідеал прекрасного. 

Роль ідеалу в мистецтві Стародавньої Греції. 

Естетика класицизму про роль ідеалу в мистецтві. 

 
Тема. Прекрасне та потворне як категорії естетик 

1.Естетичне як метакатегорія естетики. 

2.Головні парадигми тлумачення прекрасного 

3.Модифікації прекрасного 

4.Категорія потворного 

Література 

Гадамер Г.Г. Герменевтика і поетика. К., 2001 

Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 

Бергсон А. Избранные труды. М, 1991. 

Мартынов В. Философия красоты. Минск, 1991. 

Реферати 



Естетичне як цінність. 

Головні парадигми осягнення прекрасного в історії естетичної думки. 

Сакрально-гуманістичний сенс прекрасного. 4.Прекрасне і світові релігії. 

Потворне - негативна загальнолюдська цінність у сфері свободи.  

 

Тема. Естетичні категорії трагічного та комічного 

1.Категорія трагічного 

2.Проблема комічного в історії естетики 

3.Види комічного та особливості його вияву у різних видах мистецтва 

Література 

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. М., 1989. 

Шопенгауер А. О теории смешного //Мир как воля и представление. Т.2. С.181-190. 

Новиков A.B. От позитивизма к интуитивизму. М., 1976. (р.«Теория комического и 

проблема «чистого искусства». С. 165-182). Любимова Т.Г. Трагическое как 

эстетическая категория. М., 1985. 

Любимова Т. Комическое, его виды и жанры. М., 1989. 

Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 

Реферати 

Трагічне в естетиці екзистенціалізму.  

Концепція трагічного у філософії А.Шопенгауера.  

Трагічне в мистецтві. 

Концепція комічного в естетиці А.Бергсона. 

Проблема комічного в культурологічній концепції 3.Фрейда. 

Філософія сміху М.Бахтіна. 

 

Тема. Мистецтво як соціальний і культурний феномен 

Походження мистецтва. 

Мистецтво як мімесис. 

Мистецтво як гра. 

Аполлонівське і діонісійське в мистецтві. 



Соціальні функції мистецтва. 

Література 

Тэн И. Философия искусства. М., 1996. 

Хайдеггер М. Вопрос о технике //Время и бытие. М., 1993. 

Гейзінга Й. Homo ludens. К., 1994. 

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки //Соч.: В 2 т. Т.2. М., 1990. 

Ауэрбах А. Мимесис. М., 1986. 

Самосознание европейской культуры XX в. М., 1991. 

Батракова СП.  Искусство и утопия. Из истории западной живописи и 

архитектуры XX в. М., 1990. 

Лихачев Д. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982.  

Феноменология искусства. М., 1996. 

Тасалов В.И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика. 

М.,1990. 

Реферати 

Сакральні витоки мистецтва 

Мистецтво і соціальна утопія 

Мистецтво як вияв діалектики хаосу і порядку 

Теорія мімесису в історії естетичної дум ки 

Ігрова концепція мистецтва 

 

Тема. Види мистецтва та їх історична динаміка 

1.Види мистецтва та принципи їх класифікації 

2.Просторові мистецтва 

3.Часові мистецтва 

4.Просторово-часові мистецтва 

5.Поняття актуального виду мистецтва 

Література 

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1996. 

Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М., 1998. 

Ігнатенко М. Генезис сучасного художнього мислення. К., 1986. 



Михалев В.Г. Видовая специфика и синтез искусств. К., 1998. 

Даниэль С. Искусство видеть. Л., 1990. 

Реферати 

Музика як вид мистецтва. 

Мистецтво архітектури. 

Живопис як актуальний вид мистецтва доби Відродження. 

Кіно - мистецтво десятої музи. 

Базова особистість культурної епохи та актуальний вид мистецтва. 

Г.Гегель про історичну динаміку художнього розвитку. 

Проблема актуального виду мистецтва в історії естетики. 

Поняття роду мистецтва. 

 

Тема. Жанри мистецтва 

1.Поняття жанру мистецтва 

2.Класифікація жанрів 

3.Принципи жанрового визначення художніх творів 

Література 

Яранцева В.А. Преемственность и взаимодействие культур в жизни общества. К., 

1990 

Ігнатенко М. Генезис сучасного художнього мислення. К., 1986. 

Михалев В.Г. Видовая специфика и синтез искусств. К., 1998. 

Даниэль С. Искусство видеть. Л., 1990. 

Овчаренко С.В. Інформаційність жанру. Одеса, 1998. 

Реферати 

Пейзаж у європейському мистецтві. 

Автопортрет у мистецтві романтизму. 

Світ натюрморта. 

Жанри сучасного кіномистецтва 

Тема. Художній стиль в історії мистецтва 

1.Поняття художнього стилю 



2.Художній стиль як єдність форми і змісту 

3.Проблема стилю в сучасному мистецтві 

Література 

Лармин ОБ. Художественньш метод и стиль. М., 1994. 

Ренесанс.Барокко.Классицизм.     Проблема стилей  в  западноевропейском искусстве 

ХУ-ХУІІ веков. М., 1996. 

БанфиА. Философия искусства. М., 1989. 

Устюгова Е.Н. Стиль как явление культури. СПб., 1994. 

Самосознание европейской культури XX века. М., 1991. 

ЛосевА.Ф. Проблема художественного стиля. К., 1994. 

Реферати 

Традиція як естетико-філософська категорія. 

Взаємодія традицій і новацій у світлі сучасної соціокультурної кризи. 

Бунт проти традиції в мистецтві авангарду. 

В.Вейдле про проблему стилю в історії мистецтва. 

Стиль як категорія естетики. 

 

Тема. Художній образ як категорія гносеології мистецтва 

1.Художній образ як структура художнього подвоєння буття 

2.Матеріально-конструктивна грань художнього образу 

3.Знаково-комунікативний аспект художнього образу 

Література 

Махлина С.Т. Язык искусств в контексте культуры. СПб., 1995. 

Малинина Н. Диалектика художественного образа. М.,1989. 

Михайлова А.А. О художественной условности. М., 1996. 

Кривцун О. Эволюция художественных форм.Культурологический анализ. 

М.,1992. 

Юнг К. Об отношении  аналитической психологии к поэтико-художественному 

творчеству. М., 1990. 

Юнг К. Психология и поэтическое творчество //Самосознание европейской культуры 

XX в. М., 1991. 



Реферати 

Обзраз-символ-знак. 

Торія символу у візантійській естетиці. 

Художній образ і архетип. 

 

Тема. Творча особистість: людська доля і творче покликання 

1.Митець: особистість і творчість 

2.Сучасна естетика про психофізіологічні риси творчої особистості. 

3.Ієрархія художньої обдарованості. Талант і геній. 

Література 

Фрейд 3. Леонардо да Винчи. М., 1912 (Репринт). 

Ламброзо Ч. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и 

помешанными. К., 1995. 

Юнг К. Об отношени  аналитической психологии к поэтико-художественному 

творчеству. М., 1990. 

Юнг К. Психология и поэтическое творчество //Самосознание европейской культуры 

XX в. М., 1991. 

Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. 

Бердяев Н. Философия свободи. Смысл творчества. М, 1989. 

Шопенгауер А. Мир как воля и представление. Т.2. М., 1990. /р.31 – «О гении» 

Даниэль С. Искусство видеть. Л., 1990. 

Басин Е.Я. "Двуликий Янус" (О природе творческой личности). М, 1996. 

Реферати 

Творча особистість у концепції психоаналізу. 

К.Г.Юнг про творчу особистість. 

Мікеланджело очима Р.Роллана. 

Загадка Моцарта. 

Т.Шевченко: дискусії і домисли. 

Митець і фантазія. 

Талант і геній. 

Творча особистість у "Щоденнику одного генія" С.Далі. 



 
Тема. Художня творчість як стан і процес 

1.Філософські концепції художньої творчості 

2.Структура художньо-творчого процесу 

3.Свідоме та позасвідоме в художній творчості 

Література 

Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. М., 1990. 

Ігнатенко М.А. Генезис сучасного художнього мислення. К.,1986. 

Клепіков О.І. Творчість: істина, краса, благо. К.,1991. 

Левчук Л.Психоанализ и художественное творчество. К., 1990. 

Левчук Л. Психоанализ: от бессознательного к «усталости сознания». К., 1989 

Творчість і самореалізація особи. К., 1992 

Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века. 

М.,1984 

Юнг К. Об отношении  аналитической психологии к поэтико-художественному 

творчеству. М., 1990. 

Юнг К. Психология и поэтическое творчество //Самосознание европейской культуры 

XX в. М., 1991. 

Реферати 

Концепції художньої творчості в історії естетики. 

Проблема художньої творчості у філософії постмодернізму. 

І.Франко як дослідник художньої творчості. 

Є.Маланюк про таїну творчості. 

Художня творчість і науково-технічний прогрес. 

 

Тема. Художнє сприйняття 

1.Художнє сприйняття: естетичні теорії 

2.Психологічний механізм художнього сприйняття 

3.Процесс художнього сприйняття 

4.Особистісне та надособистісне у художньому сприйнятті. 

Література 



Лихачев Д.С. Прошлое – будущему. Статьи и очерки. Л., 1985. 

Даниэль С.М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке 

линий и красок и о воспитании зрителя. Л.: Искусство, 1990. 

Бучило Н.Ф. Художественное восприятие. М.: Знание, 1989. 

Бахтин  М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

Лановенко О.П. Художественное восприятие: опыт построения общетеоретической 

модели. К., 1987. 

Бердяев Н. Пикассо// Смена. 1990.№8. С.123-147. 

Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1996. 

Реферати 

Художнє сприйняття і художня культура особистості 

Художнє сприйняття як співтворчість 

 

Тема. Шляхи розвитку мистецтва в культурі ХХ та ХХІ ст 

1.Дискусія про "постмодерний стан" у культурології та естетиці. 

2.Філософсько-світоглядні засади некласичної естетики. 

3.Мистецтво постмодерної доби як відображення сучасної естетичної свідомості. 

Література 

Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.  

Эко У. Имя розы. М., 1989.  

Маккена Т. Пища богов. М., 1995. 

Личкова В.А. Авангард - постмодерн: зміна парадигм некласичної естетики // 

Філос. і соціол.думка, 1992. № 9. 

Козловски П.Современность постмодерна//Вопр.философии. 1995. № 10.  

Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. Курицын В. О постмодернизме. 

Свердловск, 1992. 

Зыбайлов Л.К ,  Шапинский В.А. Постмодернизм: Учебн.пособие, М., 1993. 

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.,1996. 

Генис А. Вавилонская башня: Искусство настоящего времени //Иностр.литература. 

1996. № 9. 



После времени. Французские философы постсовременности. Ж.-Лиотар. Заметка о 

смыслах «пост.» Ж.Бодрийар. Фрагменты из книги «О соблазне»// 

Иностр.литература, 1994. № 1. 

Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры//Иностр.литература. 1994. 

№ 1. 

Якимович А. О лучах Просвещения и других световых явлениях //Культурная 

парадигма авангарда и постмодерна. //Иностр.литература.№1. 

Хабермас Ю. Незавершенный проект модерна//Вопр.философии. 1994.№2. 

Реферати 

Ю.Хабермас про естетичну свідомість постмодерної доби. 

Засади естетики постмодернізму в тлумаченні У.Еко. 

Концептуальне мистецтво в контексті культури постмодерної доби. 

Художній образ у мистецтві постмодернізму. 

 

 

Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів 

Методичні матеріали 

Комплексна програма з курсу «Естетика» – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-

162. 

Сінькевич О.Б. Естетична свідомість. - Львів:Вид. центр ЛНУ, 2009.  

Рекомендована література 

Базова 

Естетика /За ред. Л.К.Левчук. К.,2001. 

Каган М.С. Зстетика как философская наука. СПб., 1997. 

ЯковлевЕ.Г. Зстетика. М, 1999. 

Кривцун О.А. Зстетика. М., 1998. 

Сморж М.Естетика. К, 2005. 

Допоміжна 



Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000. 

Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998. 

Інформаційні ресурси 

Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. 

Шевченка. – К., 2003. 

Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997. 

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998. 

Эстетика. Словарь. – М., 1991. 

Додаткова література 

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятия. М., 1974. Арнхейм Р. 

Динамика архитектурных форм. М., 1984. 

Асеева Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественныпе центры 

(кконец XIX - начало XX в.). К., 1989. 

Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. М., 1990. 

Ауэрбах А. Мимесис. М., 1986. 

Банфи А. Философия искуства. М., 1989. 

Батракова СП.  Искусство и утопия. Из истории западной живописи и 

архитектуры XX в. М., 1990. 

Батракова С.П.Художник XX века и язык живописи. М., 1991. 

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. М., 1985. 

Бергсон А. Избранные труды. М., 1991. 

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 

Борхес X. Письмена Бога. М., 1994. 

Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К., 1990. 

Власова В. Традиция как социально-философская категория //Филос.науки, 

1980. №4. 

Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1989. 

Всеобщая история искусства. М., 1960-1962. Тт.1-5. 

Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М, 1991. 

Гейзінга Й. Homo Ludens. К., 1994. 



Даниэль С. Искусство видеть. Л., 1990. 

Еремеев А. Ф. Границы искусства. М., 1987. 

Жолтовський      П.М. Художнє життя на Україні в ХІУ-ХУІІІ ст. К., 1983. 

Западное искусство XX века: Классическое наследие и современность. М., 1992. 

Западноевропейская эстетика XX века. В 2-х ч. М., 1991. 

Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. К., 1989. 

Иванъо Н.В. Очерки развития эстетической мысли Украины. М., 1981. 

Ігнатенко М.А. Генезис сучасного художнього мислення. К., 1986. 

Идеология, мораль, искусство. К., 1991. 

Ильинская Л.С. Легенды и археология. М., 1988. 

История искусств /Западноевропейское искусство. М., 1983. 

История эстетической мысли: Становление и развитие эстетики как науки: В 

6 т. М., 1985. 

Искусство в системе культуры. М., 1987. 

Искусствознание Запада об искусстве XX века. М., 1988. 

Історія українського образотворчого мистецтва. К., 1975. 

Історія філософії на Україні. К., 1988. Т.1-3. 

Калинкин AT.  Эстетический идеал, искуство, познание. М., 1983. 

Клепіков О.І. Творчість: істина, краса, благо. К., 1991. 

Козловски П.  Культура постмодерна. М., 1997. 

Кузнецов Ю. Западноевропейский натюрморт. М., 1968. 

Куликова И. Философия и искусство модернизма. М., 1980. 

Культура. Искусство. Религия. Проблемы взаимодействия. Л., 1990. 

Кучерюк Д.Ю. Эстетика труда. Ценностные отношения. Творчество. 

Человек. 

К., 1989. 

Ламброзо Ч. Гениальность и помешательство: параллель между великими 

людьми и помешанными. К., 1995. 

ЛевчукЛ. Психоанализ и художественное творчество. К., 1980. 

Левчук Л. Т. Психоанализ: от бессознательного к "усталости от сознания". 

К., 



1989. 

Лихачев Д. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982. 

Личкова В.А. Авангард - постмодерн: зміна парадигм некласичної естетики 

//Філос. і соціол.думка, 1996. №№ 5- 6. 

Лобановський Б.Б., Говдя ПА.  Українське мистецтво другої половини XIX - 

початку XX ст. К., 1989. 

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. 

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 

Лукьянов Б. В мире эстетики. М., 1988. 

Лукьянов Б.Г. По законам красоты. М., 1988. Любимова Т.Г. Трагическое как 

эстетическая категория. М., 1985. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. К., 

1992. Маньковская КБ.  Методология буржуазной эстетики. М., 1988. 

Методологічні проблеми мистецтвознавства. К., 1989. 

Мигунов A.C. Вульгас: Эстетика и искусство во 2-й половинеХХ века. М., 

1991. 

Михалев ВТ. Видовая специфика и синтез искусства. К., 1984. 

На грани тысячелетий: Мир и человек в искусстве XX в. М., 1994. 

На пороге третьего тысячелетия: Проблемы художественной культуры. М., 

1997. 

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки //Соч.: В 2-х т. Т.2. М., 1990. 

Новиченко Л., Русанівський В., Толочко П. Украінська національна культура: 

минуле, сучасне, майбутнє. К., 1990. 

Овсійчук  В.А.   Українське   мистецтво   ХУІ-першої  половини   ХУІІ   ст. 

гуманістичні та визвольні ідеї. К., 1985. 

Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. М., 1985. 

Огієнко І. Українська культура. К., 1991. 

Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. М., 1991. 

Освобождение духа. М., 1991. 

Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. 

Полонська-Василенко Н. Історія України. К., 1992. В 2-х т. 

Потебня О.О.Естетика і поетика слова. К., 1985. 



Проблеми етико-естетичноїтеорії/Зб. статей. К., 1991. 

Ренессанс. Барокко. Классицизм /Проблема стилей в западноевропейском 

искусстве ХУ-ХУПІ ст. М., 1986. 

Самосознание европейской культуры XX века /Мыслители и писатели Запада 

о месте культуры в современном обществе. М., 1991.  

Столович Л.Н. Природа естетичних категорій /Філос.думка. 1987. № 1. 

Сущность и диалектика этических и эстетических категорий. К., 1990. Творчість і 

самореалізація особи. К., 1992.  

Тэн И. Философия искусства. М., 1996. 

Теоретичні проблеми етики, естетики і теорії культури. К., 1992.  

Титов С.Н. Искусство: объект, предмет, содержание. Воронеж, 1987.  

Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII-

ХУШ ст.). К., 1992. 

Українська літературна енциклопедія. К., 1989. Т.1. 

Українська народність. Нариси соціально-економічного і етнополітичної 

історії. К., 1990. 

Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. К., 1991. 

 Фрейд 3. Леонардо да Винчи. М., 1912 (Репринтне видання).  

Хайдеггер М. Вопрос о технике //Время и бытие. М., 1993. Хогарт У. Анализ 

красоты /Теория искусства. Л., 1987

Контрольні питання до курсу 

1.Предмет естетики. 

2.Естетика в системі наукового знання. 

3.Типи і форми естетичної рефлексії. 

4.Зародження естетичних уявлень. 

5.Естетичні уявлення Стародавнього світу. 

6.Естетичні уявлення Стародавньої Греції в добу архаїки. 

7.Давньогрецька естетика класичної доби. 

8.Естетика доби еллінізму. 

9.Візантійська естетика. 

10.Естетика західноєвропейського Середньовіччя. 



11 .Естетика Відродження. 

12.Естетика класицизму. 

13.Естетика бароко. 

14. Естетика Просвітництва. 

15.Німецька класична естетика. 

16. Естетика романтизму. 

17.Естетика натуралізму. 

18.Естетичні засади імпресіонізму. 

19.Естетична теорія реалізму. 

20.Естетика модернізму. 

21 .Естетика постмодернізму. 

22.Естетична свідомість доби Київської Русі. 

23.Розвиток естетичних ідей в Україні у ХІУ-перш.пол.ХУІІ. 

24.Прикладні і теоретичні проблеми в українській естетичній думці 

другоїполовини ХУІІ-ХУІІІ ст.  

25.Естетика українського бароко.  

26.Розвиток естетичної думки в Україні в XIX ст.  

27.Естетичні погляди Т.Шевченка.  

28.Естетика українського романтизму.  

29.Естетичні засади українського модернізму.  

30.Естетична проблематика в спадщині М.Хвильового. 

31.Естетична потреба.  

32.Естетичні почуття.  

33.Естетичний смак.  

34.Естетичний ідеал.  

35.Естетичне як метакатегорія естетики.  

36.Естетична категорія прекрасного.  

37.Категорія трагічного.  

38.Комічне як естетична категорія.  

39.Походження мистецтва. 

40.Мистецтво як вид людської діяльності. 



41.Мистецтво як мімесис.  

42.Аполлонівське і діонісійське в мистецтві.  

43.Мистецтво і гра.  

44.Соціальні функції мистецтва.  

45.Види мистецтва та принципи їх класифікації. 

46.Роди мистецтва. 

47.Жанри мистецтва та їх історична еволюція. 

48.Творча особистість: соціально-психологічний портрет. 

49.Філософські концепції художньої творчості. 

50.Свідоме та позасвідоме в художній творчості. 

51. Поняття творчого методу. 

52.Художній стиль як єдність індивідуального і загального. 

53.Структура художньо-творчого процесу.  

54.Психологічний механізм художнього сприйняття. 55.Структура процесу 

художньої рецепції. 

56.0собистісні та надособистісні фактори художнього сприйняття.  

57.Культура сприйняття образної мови  мистецтва. Художній образ, символ, 

архетип. 

58.Естетичний     світ     людини     доби     техногенної     цивілізації 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Філософська 

антропологія”) 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

0201 – культура 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Напрям 

6.020101 – 

культурологія 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Культурологія 

 

ІУ--й -й 

Курсова робота – немає Семестр 

Загальна кількість годин 

– 72 

VII- й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год 

самостійної роботи 

студента – 2 год 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

18 год.  Год. 

Практичні, семінарські 

18 год.  Год. 

Лабораторні 

 год.  Год. 

Самостійна робота 

36 год.  Год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 1: 1 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Філософська антропологія» передбачає розкриття основних, найбільш 

характерних проблем сучасних філософсько-антропологічних досліджень, що 

склались в межах важливих методологічних стратегій філософії кінця ХХ - 

початку ХХІ століть. Висвітлюється зв'язок філософської антропології з 

практичною філософією та методологією соціально-гуманітарного знання; 

предметна область філософсько-антропологічних досліджень; комплекс 

філософських та наукових дисциплін; філософсько-антропологічна проблематика 

в контексті найвпливовіших сучасних методологій. Формуються у студентів 

навички самостійної орієнтації в концепціях та поняттях сучасної філософсько-

антропологічної науки на основі опрацювання текстів найбільш вагомих 

персоналій. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

1.Головні теорії  та поняття філософської антропології; 

2.Проблематику філософської антропології та дослідників головних проблем; 

3.Тенденції розвитку  та становлення української філософської антропології;   

4.Специфіку та проблеми функціонування сучасної філософської антропології. 

вміти:  

•розрізняти та співставляти ключові поняття; виявляти їх методологічне 

навантаження, інтерпретувати та застосовувати їх в дослідженні людської 

життєдіяльності в конкретно-наукових. досягненнях; 

•ідентифікувати проблеми філософської антропології із представниками 

філософських напрямів та їх вченнями, співвідносити їх з певними етапами 

розвитку; 

•налізувати взаємозв‘язок різних філософських теорій та їх вплив на розвиток 

філософської антропології;  

•аналізувати генезу та розвиток сучасної антропології та її  співвіднесення  з 

розвитком української філософсько-антропологічної думки; 

•виокремлювати головні проблеми філософської антропології у філософських   

вченнях і текстах; 



•аналізувати філософські праці, виявляючи в них філософсько-антропологічну 

проблематику. 

Міжпредметні зв’язки: 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 

дисципліна ―Філософська антропологія‖ є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ―бакалавр‖ спеціальності 

―культурологія‖, пов‘язується з такими дисциплінами як  ―Філософія 

культури‖,―Філософія мови‖, ―Історія культури‖, ―Історія культурології‖, ―Етика‖ 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Ус

ьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л П лаб інд ср л п лаб Інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Культура в системі буття 

Тема 1. Предмет 

філософської 

антропології 

 4 4   8       

Тема 2. Проблема 

людини в історії 

філософської думки 

(від античності до 

ХХ століття) 

 2 2   4       

Тема 3. 

Антропологія ХХ 

століття  

 2 2   4       

Тема 4. 

Антропологічні ідеї 

в історії української 

філософії 

 2 2   4       

Разом – за. модуль1  10 10   20       

Змістовий модуль 2. Внутрішні аспекти буття культури 

Тема 5. Типи 

антропологічних 

вчень  
  

 2 2   4       

Тема 6. Сутність, 

походження та 

становлення 

людини 

 2 4   6       

Тема 7. Буття 

людини 

 2 2   4       

Тема 8. Людські 

екзистенціали 

 2 2   4       

Тема 9.. 

Антропологія і 

національна 

культура  

 2 2    2       

Разом – за. модуль   10 10   20       

Усього годин  
            

 



Вступ. Антропологія як предмет філософського дослідження 

Етимологія терміну ―антропологія‖. Багатоманітність дефініцій філософської 

антропології. Класифікації концепцій філософської антропології. Філософська 

антропологія в структурі філософських знань, в класичній філософії. Антропологія  

як об‘єкт дослідження в етнології, історії, культурології педагогіці, політології,  

правознавстві, релігієзнавстві, соціології. Специфіка структурної антропології. 

Природознавчий підхід до антропологічної проблематики. 

 

Змістовий модуль 1. Філософська антропологія в системі філософії 

Тема. Предмет філософської антропології 

Історія становлення предмету. Класичні підходи до людинознавчих проблем. 

Різновиди філософської антропології. Філософська антропологія – наука про 

природу (сутність) людини, про критерій людськості, про взаємозв‘язок людини й 

світу. Зв'язок філософської антропології з біологією, психологією, етнологією та 

іншими дисциплінами. Макс Шелер як засновник . філософської  антропології.  

 

Тема. Проблема людини в історії філософської думки (від античності до ХХ 

століття) 

Проблема людини у філософії доби Античності (Арістотель, Платон, Епікур, 

Сенека, Марк Аврелій); Образ людини в філософії Середньовіччя  (І. Дамаскін, Г. 

Палама, Августин, Т. Аквінський ); Гуманізм доби Відродження 

(Е.Роттердамський, Макіавеллі, М.Монтень); Проблема людини в європейській 

філософії ХVII-XVIII ст. (Я. Коменський, Б. Паскаль, Вольтер); Антропологічна 

проблематика в німецькій класичній філософії (І. Кант, В. Гете, Ф. Шлегель).  

Передісторія сучасної філософської антропології на межі ХІХ-ХХ столітть 

(Маркс, Ніцше, Дільтей).  

 

Тема. Антропологія ХХ століття 

Виникнення ―філософської антропології‖ як певного напрямку та традиції 

(М.Шелер, А.Гелен, Г.Плесснер, Е.Ротхаккер). Переосмислення метафізичних 



підвалин антропології: антропологія або онтологія (М. Шелер та М.Гайдеггер). 

Ессенційне та екзистенційне розуміння людини (Ж.-П. Сартр, А. Камю).  

Тема. Антропологічні ідеї в історії української філософії 

Антропологічні проблеми української філософії Відродження та Просвітництва. 

Філософсько-гуманістичні, кордоцентричні тенденції вітчизняної філософії.П. 

Могила про три стани людського життя (тілесний, душевний і духовний). Г. 

Сковорода – про «сродну працю», про ―філософію серця‖, з якого  виростає і 

думка, і прагнення, і відчуття, неповторність особистісного існування; П. 

Юркевич, П. Куліш, М. Гоголь про особливості української ментальності. 

«Київська світоглядно-антропологічна школа» – дослідження світоглядно-

культурного змісту філософських категорій, духовно-практичного освоєння світу, 

духовного універсуму особи (М.Булатов, В.Іванов, В.Табачковський, В.Шинкарук, 

О.Яценко). «Філософсько-антропологічні студії» (інститут філософії ім. Г.С. 

Сковороди). 

 

Змістовий модуль 2. Проблеми філософської антропології 

Тема. Типи антропологічних вчень 

Систематика філософських антропологічних вчень.  Особливості релігійної 

антропології. Соціальна антропологія. Структурна антропологія.  Політична 

антропологія. Культурна антропологія. Педагогічна антропологія  Історична 

антропологія. Антропологія права.  

Тема. Сутність, походження та становлення людини 

Внутрішня суперечливість людини. Людина як індивідуальна та тілесно-духовна 

істота. Проблема антропогенезу людини. Сучасна наука про етапи становлення 

людини. Індивідуальне становлення людини.  

Тема. Буття людини 

Унікальність людини  та її буття. Екзистенційне трактування людського буття(М. 

Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Бубер ). Буття людини, свобода і 

відповідальність. Проблема духовності та цінностей в філософській гуманістиці.  

Тема. Людські екзистенціали 



Сенс життя та його цінності. Різні концептуальні підходи до розуміння сенсу 

життя. Любов як глибинне екзистенційне переживання. Різновиди любові. 

Страждання як екзистенційний  феномен. Таємниця буття та проблема смерті 

людини.  

Тема. Антропологія і національна культура 

Етноантропологія як філософська дисципліна. Архетипи національної культури як 

фундаментальна проблема  етноантропології. Архетипи національної культури: 

визначення і логіка прояву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми семінарських заняття 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Предмет філософської антропології 
 

2 

2 Історія становлення  філософської антропології (від 

античності до ХХ століття) 

2 

3  Макс Шелер - фундатор сучасної філософської 

антропології 

2 

4 Соціологічні проблеми теорії культури. Філософська 

антропологія Г.Плеснера 

 

2 

5 Людина як об‘єкт культури. Антропологічна концепція 

А.Гелена 

 

2 

6 Людина як суб‘єкт культурного розвитку. Діалогічна 

версія філософської антропології  М.Бубера 

2 

7 Культура як феномен. Проблема людини в історії 

української філософії 

2 

8 Матеріальна предметність культури. Буття людини 

 

2 

9 Проблема культурної ідентичності. Філософська 

антропологія як етноантропологія  

2 
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Тема. Предмет філософської антропології 

1.Філософська антропологія  як наука про сутність людини. 

2.Різновиди філософської антропології. 

3.Зв'язок філософської антропології з природничими та гуманітарними науками. 

Література 

Больнов О. Філософська антропологія та її методичні принципи. // Сучасна 

зарубіжна  філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К., 1996.  

Арцишевкий  Р. А. Філософська антропологія. Ч. 1, 2. – Луцьк, 2011 

Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. – К., 1995  

Філософія: Світ людни. Курс лекції. – К., 2003. 

 

Тема. Історія становлення  філософської антропології (від античності до ХХ ст.) 

1.Проблема людини у філософії доби Античності  та Середньовіччя (Арістотель, 

Т. Аквінський );  



2.Антропологічна проблематика доби Відродження  та Просвітництва ( М. 

Монтень, Б. Паскаль, Вольтер);  

3.Ідейні витоки філософської антропології на межі ХІХ-ХХ столітть (Маркс, 

Ніцше, Дільтей). 

Література 

Аристотель.  Нікомахова етика / Пер. з давньогрец. –  К., 2002. 

Августин Аврелій. Сповідь. – К., 1997. 

Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини –  К., 

2003. 

Баумейстер. А. Осягнення реального буття: дискусійні питання томістичної 

епістемології в світлі сучасних досягнень // Sententiae. – №1, 2011. 

Дильтей. В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы 

XIX—XX вв. –  М., 1987. 

Вільгельм Дільтей і філософія ―духовно-наукового‖ знання. – Чернівці, 2011.  

 

Тема. Макс Шелер - фундатор сучасної філософської антропології 

1.Поняття життєвого пориву, інтелекту та духу. 

2.Поняття сублімації в антропології Шелера. 

Література 

Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной 

философии. – М., 1988. 

Шелер М. Человек в епоху уравнивания  // Шелер М. Избр.произв. – М., 1994.  

Григорян Б.Т. Философская антропология. Критический очерк. – М., 1982. 

Головко Б.А. Філософська антропологія. – К., 1997. 

 

Тема. Філософська антропологія Г.Плеснера 

1.Специфіка ―сфери людини‖: поняття позиціональності; зовнішнього світу, 

внутрішнього та сумісного світів; духу. 

2.Основні антропологічні закони. 

Література 

Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека 



в западной философии. – М., 1988.  

Марков. Б. В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб., 1997. 

 

Тема. Антропологічна концепція А.Гелена 

1.Поняття дії у Гелена. 

2.Роль розвантаження в людському існуванні. 

Література 

Гелен А. О систематике философской антропологии // Проблема человека в 

западной философии. – М., 1988. 

Григорьян Б.Т. Философская антропология. Критический очерк. – М., 1982. 

Головко Б.А. Філософська антропологія. – К.:, 1997. 

 

Тема. Діалогічна версія філософської антропології  М.Бубера 

1.Діалог проти відчуження та деперсоніфікації. 

2.Діалог та духовність персони. 

Література 

Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. – М., 1995. 

Бубер М. Я и Ты. – М., 1993. 

 

Тема. Проблема людини в історії української філософії 

1.Історія становлення української філософської антропології (Г. Сковорода  

П. Юркевич, П. Куліш) 

2.Київська світоглядно-антропологічна школа (М.Булатов, В.Іванов, 

В.Табачковський, В.Шинкарук, О.Яценко). 

Література 

Кримський С. Ціннісно-смиловий універсум людини  // Запити філософських 

смислів. – К., 2003. 

Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995.  

Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного. – К., 

2010. 



Філософсько-антропологічні студії‘2000. Європейський вектор та основні цінності 

української гуманістики. – К., 2000. 

 

Тема. Буття людини 

1.Екзистенційне трактування людського буття (М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр). 

2.Екзистенціали людського буття.  

3.Проблема духовності людини.  

Література 

Агацци. Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии, № 2. – 1989.  

Сартр Ж.-П. Частина ІІІ. Буття для іншого // Буття і ніщо. – К., 2001.  

Табачковський В. Філософсько-антропологічне питання про сутність людини у 

координатах постмодерну // Колізії антропологічного розмислу. – К., 2002. 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Проблема человека в западной философии. 

– М., 1988. 

 

Тема. Філософська антропологія як етноантропологія 

1.Етноантропологія як дослідження етнонаціонального  

2.Архетипи національної культури як фундаментальна проблема  

етноантропології.  

Література 

Бичко А.К. Риси характерології української нації // Етнонаціональний розвиток 

України. – К., 1993. 

Табачковський В. Г. Людина – Екзистенція – Історія. – К., 1996. 

Хамітов Н. Феномен архетипів національних культур // Самотність у людському 

бутті. Досвід метаантропології. – К., 2000. 

Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. – К., 2011.  

Кримський С. Архетипи української ментальності // Проблеми теорії 

ментальності. – К., 2006.  

 

 

 



Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Філософська антропологія в структурі філософських 

знань. 

4 

2 Зв'язок філософської антропології з біологією, 

психологією, етнологією та іншими дисциплінами 

4 

3 Антропологічні проблеми української філософії 

Відродження та Просвітництва. 

4 

4 Систематика філософських антропологічних вчень. 4 

5 Сучасна наука про етапи становлення людини. 

Індивідуальне становлення людини. . 

4 

6 Проблема духовності та цінностей у філософській 

гуманістиці. 

4 

7 Концептуальні підходи до розуміння сенсу життя.. 4 

8 Етноантропологія як філософська дисципліна. 4 

9 Духовний універсум особи. 4 
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Тестові завдання для проміжного та підсумкового контролю з курсу 

“Філософська антропологія” 

Модуль І  

Варіант 1 

1.Сутність людини здатна осягнути лише: 

а) релігія; б) наука; в) філософія; г) художня література 

2. Кому з античних філософів належать слова: «Пізнай самого себе»? 

а) Геракліту; б) Демокріту; в) Сократу; г) Платону 

3.Хто з філософів не належав до представників німецької класичної філософії? 

а) Гегель; б) Фіхте; в) Конт; г) Фейєрбах 

4. Проблема свободи в екзистенціалізмі: 

а) не розглядалась зовсім; б) була однією з головних проблем; в) мала лише 

другорядне значення 

5. Проблема людини, стадій еволюції  у праці «Феномен людини» П. Теяра де 

Шардена  

Варіант 2 

1. Філософська антропологія є вченням: 

а) про походження людини; б) про структуру людини; в) про сутність людини;    

г)про внутрішній світ людини 

2. Хто з античних філософів визначав людину як суспільну істоту? 

а) Арістотель; б) Демокріт; в) Сократ; г) Платон 

3. Кому з  філософів належать слова: «Що таке людина»? 

а) Гегелю; б) Фіхте; в) Канту; г) Фейєрбаху 

4. Одним з головних джерел екзистенціалізму є вчення: 

а) Бергсона; б) К‘єркегора; в) Дільтея; г) Ясперса 

5. Співвідношення свободи, відповідальності та гуманізму у праці Ж.-П. Сартра 

«Екзистенціалізм - це гуманізм» 

 

Література 

1.Августин Аврелій. Сповідь. – К., 1997. 

2.Агацци. Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии, № 2. – 1989.  



3.Аристотель.  Нікомахова етика / Пер. з давньогрец. –  К., 2002. 

4.Альчук Марія. Духовність як форма самовизначення нації // Духовність. 

Культура. Нація. Збірник наукових статей. Вип.1. Львів, 2005. – С.4-12. 

5.Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних 

наук // Філософсько-антропологічні студії‘2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука 

та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Част. 2. – К., 2012. – С. 61–70.  

6.Баумейстер. А. Осягнення реального буття: дискусійні питання томістичної 

епістемології в світлі сучасних досягнень // Sententiae. – №1, 2011. 

7.Бичко А.К. Риси характерології української нації // Етнонаціональний розвиток 

України. – К., 1993. 

8.Бичко І. В. Український національний характер: персоналістський підхід // 

Філософсько-антропологічні читання ‘96 . Випуск 2. – К., 1997. 

9.Больнов О. Філософська антропологія та її методичні принципи. // Сучасна 

зарубіжна  філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К., 1996.  

10.Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. – М., 1995. 

11.Бубер М. Я и Ты – М., 1993. 

12. Варзар І. Етнічна антропологія // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – 

К., 1996. 

13.Вільгельм Дільтей і філософія ―духовно-наукового‖ знання. – Чернівці, 2011. 

14.Гелен А. О систематике философской антропологии // Проблема человека в 

западной философии. – М., 1988. 

15.Дильтей. В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория 

литературы XIX—XX вв. –  М., 1987. 

16.Кримський С. Архетипи української ментальності // Проблеми теорії 

ментальності. – К., 2006.  

17.Кримський С. Під сигнатурою Софії. – К., 2008. 

18.Кульчицький О. Світовідчуття українців // Українська душа. – К., 1992. 

19.Леви-Строс К. Руссо – отец антропологии // Первобытное мышление. – М., 

1994.  

20.Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. – 

К.,2011. 



21.Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной 

философии. – М., 1988. 

22.Попович М. Бути людиною. – К., 2011. 

23.Сартр Ж.-П. Частина ІІІ. Буття для іншого // Буття і ніщо. – К., 2001. 

24.Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995. 

25.Табачковський В. Г. Людина – Екзистенція – Історія. – К., 1996. 

26.Табачковський В. Філософсько-антропологічне питання про сутність людини у 

координатах постмодерну // Колізії антропологічного розмислу. – К., 2002. 

27.Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини –  К., 

2003. 

28. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. 

29.Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Проблема человека в западной 

философии. –М., 1988. 

30.Хамітов. Н. Феномен архетипів національних культур // Самотність у 

людському бутті. Досвід метаантропології. – К., 2000. 

31.Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной 

философии. – М., 1988. 

32.Шелер М. Человек в епоху уравнивания  // Шелер М. Избр.произв. – М., 1994.  

 

Підручники: 

1.Арцишевкий  Р. А. Філософська антропологія. Ч. 1, 2. – Луцьк, 2011. 

2.Головко Б.А. Філософська антропологія. – К., 1997. 

3.Григорян Б.Т. Философская антропология. Критический очерк. – М., 1982. 

4.Марков. Б. В. Философская антропология: очерки истории и теории. – СПб., 

1997. 

5.Філософія: Світ людикони. Курс лекції. – К., 2003. 

Теми рефератів 

1. Антропологічні тенденції в історії філософії. 

2. Суб‘єктивізм, антропоцентризм та гуманізм в концепції М.Гайдеггера 

3. Тема нігілізму в інтерпретації Ф.Ніцше та М.Гайдеггера. 

4. Онтологічний варіант достеменного осмислення людського буття. 



5. Вплив З.Фрейда на філософсько-антропологічні уявлення сучасності. 

6. Особливість філософсько-антропологічної версії Е.Фромма. 

7. Під владою принципу реальності. Походження подавленого індивіду 

(онтогенез). 

8. Трансформація психоаналітичних понять. 

9. Антропологічний ефект репресивної цивілізації (філогенез). 

10. Мерло-Понті про просторовість  ситуації.  

11. Тіло як вираження та мовлення. 

12. Проблема існування іншого. 

13. Діалог проти відчуження та деперсоніфікації. 

14. Діалог та духовність персони.  

15.  Творчо- трансцедентальна сутність людини. 

16. В. Шинкарук  – засновник української філософсько-антропологічної школи. 

17. С. Кримський  про заклики   духовності 21 століття.  

18. Проблеми теорії ментальності. 

19. Методологічні проблеми філософської антропології. 

20.  Віра, надія, любов як невід‗ємні властивості людського буття. 

21. Взаємодія  людини  і природи (макрокосмос), її відношення до світу. 

22.  Проблема безсмертя людини. 

23. Діяльність  як  спосіб  буття  людини. 

24.  Ідея ―ноосфери‖ і її антропологічний зміст.  

25.  Людська суб‘єктивність.  

26.  Концепції людини у філософській антропології. 

27.  Самосвідомість та рефлексія в людському бутті. 

28. Соціальність та інтерсуб‖єктивність людського існування. 

29.  Конкретні позиції відносин з Іншим. 

30.  Мова як феномен людського буття. 

 

Перелік запитань на іспит 

1. Предмет філософської антропології. 

2. Філософська антропологія в структурі філософських знань, 



3. Проблема людини у філософії доби Античності  

4. Образ людини в філософії Середньовіччя  

5. Гуманізм доби Відродження 

6. Проблема людини в європейській філософії ХVII-XVIII ст. 

7. Антропологічна проблематика в німецькій класичній філософії  

8. Антропологічні проблеми української філософії 

9. Філософсько-гуманістичні, кордоцентричні тенденції вітчизняної філософії. 

10. . Київська світоглядно-антропологічна школа  

11. Систематика філософських антропологічних вчень 

12. Сенс життя та його цінності.  

13. Любов як глибинне екзистенційне переживання. 

14.  Таємниця буття та проблема смерті людини.  

15. Етноантропологія як філософська дисципліна. 

16.  Архетипи національної культури 

17. Тіло та перцептивність в смисловому полі життєвого світу. 

18. Антропологія та онтологія (метафізика). 

19. Феномен самосвідомості. 

20. Есенційна та екзистенційна версії розуміння природи людини. 

21. Свідоме та несвідоме (Фром, Фройд ). 

22. Інстинкт та інтелект. 

23. Психоаналітична версія несвідомого та її філософський смисл. 

24. Феномен надлишковості в життєдіяльності людини. 

25. Феномен самосвідомості  з точки зору філософії  підозри (Маркс,  Ніцше, 

Фрейд). 

26. Персона як практична самість. 

27. Поняття життєвого пориву, інтелекту та духу в філософії Шелера (за працею 

―Місце людини в космосі‖). 

28. Поняття емансипативного інтересу та емансипативної діяльності. 

29. Поняття сублімації в філософії Шелера. 

30. Роль інструментального інтересу та інструментальної діяльності. 

31. Основні антропологічні закони в філософії Плеснера. 



32. Комунікативний інтерес та комунікативна діяльність в бутті людини. 

33. Мова та розвантаження (Ґелен). 

34. Життєвий світ в бутті людини. 

35. Ґелен про поняття розвантаження. 

36. Інтенціональність та предметність свідомості. 

37. Плеснер про антропологічний закон ―природної штучності‖. 

38. Феномен розуміння та налаштованості. 

39. Плеснер про антропологічний закон ―опосередкованої безпосередності‖. 

40. Цінності як феномен людського існування. 

41. Плеснер про антропологічний закон ―утопічного місцезнаходження‖ 

42. Роль життєвого світу в конституюванні  та легітимації предметних форм 

діяльності. 

43. Гайдеґер ―Лист про гуманізм‖. 

44. Час та історичність людського існування. 

45. Соціальне існування людини: роль інститутів в життєдіяльності людини. 

46. Мова як феномен людського буття. 

47. Діалогічна версія філософської антропології М.Бубера. 

48.  Природа самосвідомості. Самосвідомість і рефлексія 

49.  Кримський С. Архетипи української ментальності.  

50.  Духовність українського етносу. 

51.  Українська національна ментальність. 

52.   Кримський С. ―Під сигнатурою Софії‖ (екзистенціали людини). 

53.  Шинкарук В. Культура як спосіб людського буття. 

54.  Попович М. ―Бути людиною‖ (що таке людина?).   

55. Г. Табачковський В. Філософсько-антропологічне питання про сутність 

людини.  



 

Методи контролю 

Навчальна дисципліна ―Філософська антропологія‖ оцінюється за модульно-

рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів . 

1 модуль проводиться на 8 тижні І семестру 

2 модуль – 16 тиждень І семестру.  

Оцінювання відбувається за такими формами контролю: 

Поточний контроль, модульний контроль, іспит. 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточний контроль:  

Усна відповідь – 5 балів 

Реферативна доповідь – 5 балів 

Доповнення – 3 бали 

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів /одна в семестр/ 

Модульний контроль: 

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі протягом 

семестру. 

За кожен змістовий модуль – 10 балів. 

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 

балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів 

та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за 

формулою: 50 балів за поточний контроль (визначається як середнє арифметичне 

підсумкових оцінок за І і ІІ модулі) + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – тестові 

завдання, 30 балів – усне опитування).  

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не 

допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом з дисципліни ―Філософська антропологія‖. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 



максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 

50 балів; 

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 

 

 



Методичне забезпечення 

1. Альчук М. П. Комплексна програма з курсу ―Філософська антропологія‖ для 

студентів філософського факультету (спеціальність ―культурологія‖). – Львів, 

2012. 

2. Альчук М. Духовне життя суспільства. – Текст лекції. –  Львів, ЛНУ, 2002.  

 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Прикладна етика”) 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
 

Кількість кредитів,  – 2 

Галузь знань 

0201 культура 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Напрям 

6.020101 

культурологія 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Культурологія 

4-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 72 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

 18 год.   

Практичні, семінарські 

18 год.  год. 

 

   

Самостійна робота 

36 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: вивчити та проаналізувати актуальні прикладні моральні проблеми 

сучасної культури 

Завдання: розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як 

міждисциплінарної галузі, розглянути актуальні проблеми біоетики, екологічної 

етики, етики науки і техніки, етики бізнесу, з допомогою методу полеміки 

виробити моральну позицію щодо окремих прикладних проблем. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: основні поняття прикладної етики, особливості прикладних проблем 

біоетики, екоетики, етики науки і техніки, етики бізнесу. 

вміти: аналізувати особливості прикладних моральних проблем, проводити 

компаративний аналіз різних різних підходів до вирішення моральних проблем, 

формувати і аргументувати власну моральну позицію щодо осмислення кожної 

проблеми прикладної етики. 

 

Міжпредметні зв’язки 

Дисципліна ―Прикладна етика‖ читається на четвертому курсі культурологічного 

відділення, отож ґрунтується на отриманих знаннях з інших культурологічних 

дисциплін. ―Приклна етика‖ пов‘язана з такими предметами, які вивчають 

студенти культурологічного відділення: ―Етика‖, ―Християнська етика‖, ―Сучасна 

гуманістична етика‖, ―Філософія культури‖, ―Соціальна культурологія‖, 

―Соціологія культури‖, ―Моральна культура спілкування та етикет‖ та ін. 

 

КУРС ПРЕДМЕТ ТЕМА ПРЕДМЕТ ТЕМА 

ІV 
«Прикладна 

етика» 

1. Прикладна 

етика як 

міждисциплінарна 

галузь знання 

  

  

ІІІ 

  «Етика» 1.1.Предмет і завдання 

етики 

1.2. Поняття моралі, її 

сутність, структура, функції 

2.5. Етика ХХ ст.  

ІV «Прикладна 

етика» 

2. Теоретичні 

засади біоетики 

  

ІІІ   «Етика» Розділ ІІ (теми 1-5) 

Розділ ІІІ (теми 1-5) 



5.2. Економіка, політика і 

моральність сучасного 

цивілізованого суспільства  

ІV 

«Прикладна 

етика» 

3. Прикладні 

проблеми біоетики 

„Християнська 

етика‖ 

6.Основні категорії та 

базові поняття 

християнської етики 

7.Моральні вартості в 

контексті християнської 

етики 

8.Християнський моральний 

закон і життя людини 

ІІІ   «Етика» 5.2. Економіка, політика і 

моральність сучасного 

цивілізованого суспільства 

ІV «Прикладна 

етика» 
4. Історія 

становлення 

екологічної етики 

як науки 

  

ІІІ   „Філософія 

культури‖ 

Ч.І. 2. Культура і природа: 

екологічні проблеми теорії 

культури 

ІІІ   „Етика‖ 3.4. Свобода і відповідальність  

ІV «Прикладна 

етика» 
5. Філософський 

та нормативний 

рівень екологічної 

етики 

  

ІІІ   „Етика‖ 3.4. Свобода і відповідальність 

5.2. Економіка, політика і 

моральність сучасного 

цивілізованого суспільства 

ІV «Прикладна 

етика» 
6. Етика науки і 

техніки: причини 

виникнення і 

становлення 

  

ІІІ   „Філософія 

культури‖ 

Ч.3. 4. Криза культури 

ІІІ   „Соціальна 

культурологія‖ 

Розділ 3. 2. Соціокультурні 

характеристики 

індустріального і 

постіндустріального 

суспільства  

ІІІ   „Соціологія 

культури‖ 

4. Соціологія науки 

ІV «Прикладна 

етика» 
7. Філософські і 

прикладні аспекти 

етики науки і 

техніки 

  

І   „Культурологія. 

Вступ до 

спеціальності‖ 

9. Культура і цивілізація  

ІІІ   „Етика‖ 5.2. Економіка, політика і 

моральність сучасного 

цивілізованого суспільства 

ІV «Прикладна 

етика» 
8. Теоретичні і 

нормативі засади 

етики бізнесу 

  



ІІІ   „Соціальна 

культурологія‖ 

Розділ 3. 2. Соціокультурні 

характеристики 

індустріального і 

постіндустріального 

суспільства 

ІІІ   „Етика‖ 5.2. Економіка, політика і 

моральність сучасного 

цивілізованого суспільства 

ІІІ   „Моральна культура 

спілкування та 

етикет‖ 

8. Етикет ділового спілкування 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

Тема лекційного 

заняття 

Тема семінарського 

заняття 

Кількість годин 

Лекцій 

Семінар-

ських 

занять 

Самостійної 

роботи 

студентів 

1. Прикладна етика як 

міждисциплінарна 

галузь знання 

1. Прикладна етика як 

наукова дисципліна 
2 2 

 

4 

2. Теоретичні засади 

біоетики 

2. Біоетика: історичні 

витоки, засади та 

принципи 

2 2 

 

4 

3. Прикладні проблеми 

біоетики 

3. Проблеми біоетики: 

евтаназія, 

трансплантація, 

аборт,штучне 

запліднення 

4 2 

 

 

6 

3. Прикладні проблеми 

біоетики 

4. Проблеми біоетики: 

генна інженерія, 

клонування 

4 2 

 

6 

4. Історія становлення 

екологічної етики як 

науки 

5. Екологічна етика як 

наука 
2 2 

 

4 

5. Філософський та 

нормативний рівень 

екологічної етики 

6.Філософські і 

прикладні аспекти 

екологічної етики 

2 2 

 

4 

6. Етика науки і 

техніки: причини 

виникнення і 

становлення 

7. Етика науки і техніки  2 2 

 

4 

7. Філософські і 

прикладні аспекти 

етики науки і техніки 

8. Актуальні проблеми 

етики науки і техніки 
2 2 

 

4 

8. Теоретичні і 

нормативі засади етики 

бізнесу 

9. Особливості етики 

бізнесу 
2 2 

 

4 

 

Змістовий модуль 1. Особливості та актуальні проблеми біоетики 

Тема. Теоретичні засади біоетики 

Тема. Прикладні проблеми біоетики 

Тема. Історія становлення екологічної етики як науки 

Тема. Філософський та нормативний рівень екологічної етики 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні проблеми етики науки і техніки та етики 

бізнесу 

Тема. Етика науки і техніки: причини виникнення і становлення 



Тема. Філософські і прикладні аспекти етики науки і техніки 

Тема. Теоретичні і нормативі засади етики бізнесу 

 



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п Лаб Інд ср л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль  

Змістовий модуль 1. Особливості та актуальні проблеми біоетики  

Тема 2. Теоретичні 

засади біоетики 

 2 2   4       

Тема 3. Прикладні 

проблеми біоетики 

 4 4   8       

Тема 4. Історія 

становлення 

екологічної етики як 

науки 

 2 2   4       

Тема 5. Філософський 

та нормативний рівень 

екологічної етики 

 2 2   4       

Разом – зм. модуль1  10 10   20       

Змістовий модуль 2. Прикладні проблеми етики науки і техніки та етики бізнесу 

Тема 6. Етика науки і 

техніки: причини 

виникнення і 

становлення 

 2 2   4       

Тема 7. Філософські і 

прикладні аспекти 

етики науки і техніки 

 4 4   8       

Тема 8. Теоретичні і 

нормативі засади 

етики бізнесу 

 2 2   4       

Разом – зм. модуль2  8 8   16       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика і завдання семінарських занять 

Тема. Прикладна етика як наукова дисципліна 

1. Причини виникнення нової наукової дисципліни. 

2. Прикладна етика як міждисциплінарна галузь знань. 

3. Основні підрозділи прикладної етики. 

4. Актуальні завдання прикладної етики. 

Теми для наукових доповідей: 

Актуальність транскультурних феноменів у ХХІ ст. 

Прикладна етика: теоретизування чи практичне вирішення проблем (науковий 

дискурс чи здійснення морального вибору)? 

,,Відкриті‖ моральні проблеми (смертна кара, егоїзм ринкової конкуренції, 

сурогатне материнство тощо) і українські реалії 

Етика політики 

Етика мас-медіа 

Етика сім‘ї 

Етика спорту 

Чи можливий цивілізаційний прогрес зі збереженням людського в людині і 

природного в природі? 

Література 

Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики //Доступно на: 

http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html. 

Бакштановский В., Согомонов Ю. Прикладная этика: опыт университетского 

словаря. – Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ прикладой этики Тюм. ГНГУ, 

2001. – 268 с. 

Бакштановский В., Согомонов Ю. Профессиональная этика: социологические 

ракурсы //Доступно на: www.ecsocman.edu.ru/d6/msg/49113. 

Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М.: Гардарики, 1998. – 469 с. 

Гусейнов А. Размышления о прикладной этике //Доступно на: 

www.ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html. 

Золотухина-Аболина Е. Современная этика: истоки и проблемы: Учеб. для вузов. 

– Ростов-н/Д.: МарТ, 1998. – 448 с. 



Коновалова Л. Прикладная этика (по материалам западной литературы) 

//Доступно на: www.philosophy.ru/iphras/library/konov.html. 

Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2000. – 384 с. 

 

Тема. Біоетика: теоретичні та прикладні питання 

1. Біоетика як наука. 

2. Цінності та принципи біоетики. 

3. Сенс життя і смерті як світоглядний принцип біоетики. 

4. Прикладні проблеми біоетики: 

Евтаназія. 

Трансплантація. 

Генна інженерія. 

Клонування.  

Теми для наукових доповідей: 

Біоетика – ,,наука про виживання людства‖ чи ,,вуздечка‖ для прогресу? 

Моральне кредо лікарів ,,Людина може втратити життя, але ні в якому разі надію 

на одужання‖ і сучасна комерціалізація і дегуманізація медицини 

Сенс життя і сенс смерті 

Біомедичний експеримент: морально-етичний аспект 

Проблема аборту: морально-етичний аспект 

Технології штучного запліднення і вибору статі дитини: морально-етичний аспект 

Проблема зміни статі: морально-етичний аспект 

Розшифрування ДНК: ,,демон‖ Ватсона чи одне з найбільших відкриттів ХХ ст.? 

Генетично модифіковані продукти: вирішення проблеми голоду чи ,,їжа 

Франкенштейна‖? 

 

Література 

Антологія біоетики / За ред. Ю. Кундієва. – Львів: БАК, 2003. – 592 с. 

Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Б. Юдин. – М.: Эдиториал 

УРСС, 1998. – 470 с.  

Введение в биоэтику. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. 



Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М.: Гардарики, 1998. – 469 с. 

Запорожан В., Аряєв М. Біоетика: Підручник. – Одеса: ОДМУ, 2005. – 296 с. 

Кисельов М. Біологічна етика в системі практичної філософії // Доступно на: 

www.uct.kiev.ua/~ sofi 

Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики //Доступно на: 

www.uct.kiev.ua/~ sofi 

Кулініченко В. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія, 

2001. – № 3. – С. 37–43. 

Москаленко В., Попов М. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-

медичні проблеми. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 218 с. 

Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее. – Киев: Изд.-е В. Карпенко, 2002. – 216 с. 

Терешкевич Г. Біоетика в системі охорони здоров‘я і медичної освіти: Навч. 

посібник. – Львів: Світ, 2008. – 344 с. 

Возіанов О., Москаленко В., Саєнко В., Баран Є. Проблеми трансплантології в 

Україні // Трансплантологія. Науково-практичний журнал. – 2000. – Т. 1. – №1.– 

С.7-10. 

Введение в биоэтику. – М., 1998. 

Грандо А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – К., 1988. 

Іоан Павло ІІ. Енцикліка Evangelium vitae. – Ватикан. 

Ивашкевич Г. Преступление без наказания. Биологические и морально-этические 

проблемы пересадки органов и тканей. – Львов, 1995. 

Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики // 

www.uct.kiev.ua/~ sofi 

Кулініченко В. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. – 

2001. – № 3. – С. 37-43. 

Ліщинська-Милян О. Проблеми біоетики: історія і сучасність, дискусії і 

моральний вибір // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005.- Вип. 1.- С. 69-78. 

Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни. – К., 1994. 

Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее. – К., 2002. 



Судо Ж. История биоэтики, дискуссии, этическая ориентация // www.ken.ru / tat.ru/ 

religion/ catholic. 

Судо Ж. От оплодотворения in-vitro до клонирования // www.ken.ru / tat.ru/ 

religion/ catholic. 

Чешко В. Генетика, біоетика, політика: коеволюція культурно-психологічних 

парадигм сучасної цивілізації // Практична філософія. – 2001. – № 3. – С. 44-71. 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1962. 

 

Тема. Екологічна етика як наука 

1. Виникнення екологічної етики як наукової дисципліни. 

2. Історія екологічної етики: екоцентризм, біоцентризм, екобіоцентризм. 

3. Українська еколого-етична думка. 

Теми для наукових доповідей 

,,Всі ми пасажири одного корабля, що називається Земля‖ (Сент-Екзюпері) 

,,Прийшов час боротися за Землю‖ (Д. Формен) 

Діяльність ,,Грінпісу‖ та інших ,,зелених‖ в Україні 

Рух за ,,звільнення‖ (права) тварин 

Екофемінізм 

Етика дикої природи 

Еколого-етичні концепції українських філософів 

Екотуризм як індустрія розваг: ,,за‖ чи ,,проти‖? 

 

Література 

Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник. – К., 2004. 

Борейко В. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной экологии 

//http://www.ecoethics.ru/m1.07/ 

Булатов М., Малєєв К., Загороднюк В., Солонько Л. Філософія ноосфери 

(філософський зміст і сучасний смисл феномена ноосфери). – К., 1995. 

Вернадский В. Начало и вечность жизни. – М., 1989. 

Екологія і культура / Авт. кол. В. Крисаченко, С. Кримський, М. Голубець та ін. – 

К., 1991. 



Заводова Н., Горбань О. Екологічна етика в системі практичної філософії // 

http://auditorium.ru/conf/data/3967/zavodova. 

Йонас Г. Принцип відповідності у пошуках етики для техногенної цивілізації. – К., 

2001. 

Кримський С. Стати громадянином ноосфери // Філософія. Антропологія. 

Екологія` 2001. – К., 2001. – С.3-11. 

Ліщинська-Милян О. Екологічний імператив сучасної етики // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: 

Філософія. - №13, 2005. – С. 162-167. 

Назарук М. Основи екології та соціоекології. – Львів, 2000. 

Прохорова И. Экологическая этика и биоцентризм: анализ философских подходов 

// Гуманитарный экологический журнал. – Т. 3. – Спецвыпуск. – 2001. 

Сінькевич О. Мораль і екологія: Текст лекції. – Львів, 1996. 

Толстоухов А. Планетарный социум и его эко-будущее // Практична філософія. -

№3. – 2001. – С.21-36. 

 

Тема. Філософські і прикладні аспекти екологічної 

1. Принципи екологічної етики. 

2. Концепція прав природи. 

3. Прикладний рівень екологічної етики. 

4. Нова еколого-етична парадигма. 

Теми для наукових доповідей: 

Принципи екологічної етики П. Тейлора 

Етологія і екологічна етика 

Причини екофобії і хижацького ставлення до природних багатств 

Експерименти над тваринами (військове, службове, «прикладне‖ використання 

тварин): необхідність чи сваволя? 

Аматорське полювання: ,,за‖ чи ,,проти‖? 

Екотаж як свідоме порушення закону заради охорони природи: ,,за‖ чи ,,проти‖? 

Моделі поведінки ,,екологічної людини‖ в сучасному світі 

Література 



Борейко В. Учебные задачи по экологической этике // Гуманитарный 

экологический журнал. – Т. 6. – Вып. 1. –2004. 

Дашевский Б. Экологическая этика и исследования на животных // Гуманитарный 

экологический журнал. – №2. – 2006. 

Ліщинська-Милян О. Морально-екологічні орієнтири особистості в суспільстві 

глобального ризику // Особистість. Час. Культура. Міждисциплінарні проблеми 

дослідження їх взаємозв‘язку в гуманітарних науках // Матеріали науково-

практичної конференції. 28-29 листопада 2005 р. – Чернівці: Зелена Буковина, 

2006. – С. 169-176. 

Сесин В. Идея прав природы в трудах зарубежных экофилософов // Гуманитарный 

экологический журнал. – Т. 5. – Спецвыпуск. – 2003.  

Сингер П. Освобождение животных. – К., 2002. 

Сінькевич О. Мораль і екологія: Текст лекції. – Львів, 1996. 

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

Тейлор Пол. Этические правила отношения к природе // Гуманитарный 

экологический журнал. –Т. 6. – Вып. 1. –2004. 

 

 

Тема. Етика науки і техніки 

1. Роль науки і техніки в культурі людства. Культурологічні концепції про науку і 

техніку. 

2. Етика науки і техніки як дисципліна. 

3. Основні принципи нової прикладної галузі знань. Порушення принципів 

наукових досліджень. 

4. Завдання етики науки і техніки. 

Теми для наукових доповідей: 

Наука і техніка: двигун прогресу чи ,,чума ХХ ст. ‖? 

Проблема природного і штучного інтелекту: міфи і реальність 

Знання – сила чи джерело небезпек? 

Проблема взаємодії істини і добра (істини і краси) 

Проблема свободи наукового пошуку і громадянської відповідальності вченого 



Стосунки науки і влади (український контекст) 

Перспективні доцільні технології майбутнього 

Проблема експериментів на людині: межі допустимості 

Бережливе суспільство як альтернатива споживацькому 

Література 

Барбур И. Этика в век технологии. – М., 2001. 

Бердяєв Н. Человек и машина // Вопросы философии. – 1989. – №3. – С.119-154. 

Ліщинська-Милян О. Протиріччя техноепохи і формування морально орієнтованої 

парадигми // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ століття. – 

Випуск 2. Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2007. – С. 96-104. 

Мамфорд Л. Миф машины. – М., 2001. 

Мельник В. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі / znc. com. ua / ukr / 

publ / periodic / shpp / 2005 / 1 

Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. 

Сахаров А. Мир через полвека // Вопросы философии. – 1989. – №1. – С.27-34. 

Сидоренко Л. Етика науки // www. philsci. univ. kiev. ua / biblio / 

Сичивиця О. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес. – 

Львів, 2000. 

Тоффлер Э. Третья волна // http://www.tomsk.ru/Books/Toffler/ 

Фролов И., Юдин Б. Этика науки: проблемы и дискуссии. – М., 1986. 

Юдин Б. Этическое измерение современной науки // Отечественные записки. – 

2002. – № 7 // http: // magazines. russ. ru /  

 

Тема. Особливості етики бізнесу 

1. Передумови та історія виникнення етики бізнесу. 

2. Етика бізнесу як прикладна галузь знань. 

3. Теоретичний рівень етики підприємництва. 

4. Нормативний рівень етики бізнесу. 

Теми для наукових доповідей: 

Міф про аморальність бізнесу 



Рух за права споживачів 

Соціальне і моральне значення реклами 

Доктрина капіталістичного благодійництва 

Традиції українського господарювання (з історії етики бізнесу) 

Гучні скандали і їх роль у становленні етики бізнесу 

Проблема дискримінації за непрофесійними ознаками 

Корпоративна культура компанії (цінності, ідеали, міфологія, ритуали) 

Гроші: мірило успіху чи інструмент ведення діяльності? 

Література 

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 261 с. 

Джордж Р. Т. Де. Деловая этика. – М.: Прогресс, 2003. – 736 с. 

Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – 

488 с. 

Левцун О. Культура підприємництва // Культурологія: Навч. посібник. /Упор. О. 

Погорілий, М. Собуцький. – К.: Академія, 2003. – 195–245 с. 

Палеха Ю. Ділова етика: Навч.-метод. посібник. – К.: Вид-во Європейського ун-ту 

фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 350 с. 

Петрунин Ю., Борисов В. Этика бизнеса. – М.: Дело, 2000. – 280 с. 

Хоманн К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая этика и этика предпринимательства // 

Доступно на: http: // www. krotov. Info /lib_sec /22_h /hom /an0.htm. 

Фритцше Д.  Дж. Этика бизнеса. – М.: Олимп-бизнес, 2002. – 336 с. 



Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Актуальність прикладної етики як науки 4 

2 Біоетика: теоретичні та прикладні питання 12 

3 Екологічна етика: філософські і етико-прикладні аспекти 8 

4 Основні проблеми етики науки і техніки 8 

5 Актуальні питання етики бізнесу  4 
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Тема. Актуальність прикладної етики як науки 

1. Методологічні основи вивчення прикладної етики. 

2. Прикладна етика як сучасний етап розвитку західної етики. 

3. Співідношення теоретичної, професійної та прикладної етик. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які особливості прикладної етики як постнекласичної науки? 

2. У чому суть етико-дискурсивної методології вивчення прикладної етики? 

3. Як співвідноситься теоретична та прикладна етика? 

4. Що є предметом прикладної етики? 

5. Які причини появи прикладної етики? 

6. Які основні історичні етапи виникнення прикладної етики? 

7. Які особливості етико-прикладних проблем? 

8. Як співвідносяться професійна та прикладна етика? 

9. Які можна виділити різновиди прикладної етики? 

10. Які актуальні завдання прикладної етики? 

Теми наукових есе 

Прикладна етика в сучасному філософсько-етичному дискурсі 

Формування і розвиток прикладної етики в Україні 

Предметне поле прикладної етики 

Список літератури: 

Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики //Доступно на: 

http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html. 



Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності у ситуації 

сучасного світу // Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. Підручник. 

– К.: Лібра, 1999. – С. 395–413. 

Этика: Учебник / Под общей ред. А. Гусейнова, Е. Дубко. – М.: Гардарики, 2004. – 

496 с. 

Этика: Хрестоматия / Авт.-сост. И. Зеленкова. – Минск: Новое знание, 2003. – 240 

с.  

Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – 

488 с. 

Москаленко В., Попов М. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-

медичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 218 с. 

Разин А. Этика: Учеб. для вузов. – М.: Академический проект, 2003. – 624 с. 

 

Тема. Біоетика: теоретичні та прикладні питання 

1. Методологічні підходи до біоетики. 

2. Предметне поле сучаної біоетики. 

3. Приклдані проблеми біоетики: 

Біомедичний експеримент. 

Аборт. 

Допоміжні репродуктивні технології. 

Пренатальна діагностика. 

Сурогатне материнство. 

Генна терапія. 

ГМО. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які історичні передумови становлення біоетики як міждисциплінарного 

напряму? 

2. Які основні принципи лежать в основі біоетики? 

3. Які структурні підрозділи виділяють у біоетиці? 

4. Які аргументи висувають прихильники та противники евтаназії? 

5. Чи можна морально виправдати евтаназію? 



6. У чому полягає суть трансплантації як моральної проблеми? 

7. Як згідно з українським законодавством вирішують моральні проблеми, 

пов‘язані з трансплантацією? 

8. Які позитивні та негативні у моральному відношенні надбання генної інженерії? 

9. Опишіть біоетичну точку зору щодо клонування. 

Тематика наукових есе 

Історія становлення біоетики 

Ідеї української філософсько-етичної та культурологічної думки в контексті 

формування біоетики 

Вчення Канта (Швейцера, Йонаса, Фромма) в контексті біоетики 

Категорії життя і смерті за концепцією Моуді 

Морально-етичні аспекти проблеми ксенотрансплатнації  

Проблема «дарування органів» 

Морально-етичні аспекти використання стовбурних клітин 

Розшифрування людського генома: «за» і «проти» 

Біоетична оцінка різних видів аборту 

Морально-етична характеристика проблем пренатальної діагностики 

Штучне запліднення у контексті біоетики 

Морально-етична оцінка сурогатного материнства 

ГМО: «за» чи «проти» 

Список літератури: 

 Бердяев Н. О назначении человека. – М.: Республика, 1993. – 383 с. 

Вєковшиніна С., Кулініченко В., Коваленко Н. Сучасна медична етика: від 
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Возіанов О., Москаленко В., Саєнко В., Баран Є. Проблеми трансплантології в 
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проблемы пересадки органов и тканей. – Львов: Край, 1995. – 106 с. 

Йоан Павло ІІ. Енцикліка Evangelium vitae. – Ватикан: Libera Editric e Vaticana. – 
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2002. – № 41(416). 

Святе Письмо Старого і Нового Завіту. – United Bible Societies, 1991. – 1394 с. 
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Судо Ж. От оплодотворения in-vitro до клонирования // Доступно на: www.ken.ru / 
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Філарет (Патріарх Київський і Всієї Руси-України). Вступне слово 

//Трансплантологія, 2000. – Т 1. – №1.– С. 3. 

Фролов И. О человеке разумном и гуманном // Наука и жизнь, 1983. – №4. – С. 60–

66. 

Фромм Э. Иметь или быть. – М.: Прогресс, 1990. – 336 с. 

Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К.; М.: 

Ника-Центр; Ин-т общегуманитарных исследований, 2002. – 334 с. 

Чешко В. Генетика, біоетика, політика: коеволюція культурно-психологічних 

парадигм сучасної цивілізації // Практична філософія, 2001. – №3. – С. 44–71. 

Чубенко А. Помидоры с зубами // Популярная механика, 2005. – №8. – С. 36–44.  

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992. – 572 с. 

Юдина А. Фабрика жизни // Популярная механика, 2005. – №5. – С. 26–34. 

 

Тема. Екологічна етика: філософські і етико-прикладні аспекти 



1. Методологічні підходи до екологічної етики. 

2. Теоретичні напрями екологічної етики. 

3. Актуальні проблеми екологічної етики. Права природи та проблема їх 

порушень. 

4. Етологія та екологічна етика. 

5. Шляхи формування нової екологічної парадигми в контексті екологічної етики. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрити зміст понять екофілія та екофобія. 

2. Які причини виникнення екологічної етики як наукової дисципліни? 

3. Коли виникає екологічна етика як наука? 

4. Виділити структурні елементи екологічної етики. 

5. Які основні ідеї Стокгольмської декларації та Всесвітньої Хартії природи? 

6. Які можна виділити напрями екологічної етики? 

7. Виділити загальні еколого-етичні принципи. 

8. У чому полягає ідея прав природи? 

9. Які завдання стоять на шляху до здійснення еколого-етичного ідеалу? 

Тематика наукових есе 

Екофілія та екофобія як світоглядні традиції в історії світової культури 

Вчення О. Леопольда (А.Швейцера, В.Вернадського, С.Стоуна, С.Кримського, В. 

Борейка) у контексті екологічної етики 

Екологічна криза і її аналіз у концепції У. Бека 

Основні вияви екологічної кризи ХХ ст. 

Світові екологозахисні організації 

Екологозахисні організації в Україні 

Екоценрична та біоцентрична моделі екологічної етики: компаративний аналіз 

Три періоди розвитку теорії ноосфери 

Екологоетична концепція П. Тейлора на основі його праці «Повага до природи» 

Морально-етична оцінка дослідів на тваринах 

Модель «екологічної людини» та моральний кодекс її поведінки  

Список літератури: 
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//Філософська і соціологічна думка, 1996. – №3–4. – С.102–116. 

Назарук М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 2000. – 255 с. 

Сесин В. Идея прав природы в трудах зарубежных экофилософов //Гуманитарный 

экологический журнал, 2003. – Т. 5. //Доступно на: 

ecoforum2.narod.ru/hem5s/sesin.htm.  



Сингер П. Освобождение животных //Доступно на: 

www.hippy.ru/text/psinger/psinger.htm. 

Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних задачах. – К.: Лібра, 1998. – 272 

с. 

Толстоухов А. Планетарный социум и его эко-будущее // Практична філософія, 

2001. – №3. – С.21–36. 

Хесле В. Философия и экология //Доступно на: http://d.theupload.info/down/ 

xmsv43wlireik5cmnylwuli6sd6j4j7/hyosle_v_filosofia_i_yekol. 

Швейцер А. Культура и этика. – М.: Прогресс, 1973. – 343 с. 

Шинкарук В. Поняття культури. Філософські аспекти // Феномен української 

культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С.8–61. 

 

Тема. Основні проблеми етики науки і техніки 

1. Методологічні основи етики науки і техніки. 

2. Концепції технократизму та їх критика. 

3. Актуальні проблеми етики науки і техніки (індустрія і культура; «мозок і 

машина», індустрія і природа; наука і міф, магія і т.ін.). 

4. Науковий прогрес і проблема морально-етичної позиції вченого, інженера, 

технолога, педагога. 

5. Світоглядні та морально-етичні альтернативи парадигми індустріальної 

цивілізації.  

Питання для самоконтролю: 

1. Які причини виникнення етики науки і техніки? 

2. У чому виявляється суперечливий характер ролі науки і техніки в історії 

людства? 

3. Які напрями виділяють у етиці науки і техніки? 

4. Виділити основні принципи етики науки і техніки. 

5. Що таке авторське право і які можливі його порушення? 

6. Які основні права та обов‘язки наукових працівників? 

7. Які є концепції бережливого і морального суспільства? 

8. У чому полягає морально-етичне патронування науково-технічного розвитку? 



9. Які завдання висуває етика науки і техніки на шляху формування моральної 

парадигми? 

Тематика наукових есе 

Морально-етичні цінності в індустріальній культурі 

Технологічні концепції культури Арона (Ростоу, Белла, Тоффлера, Бжезінського) 

Осмислення ролі науки і техніки в культурі в концепції Бердяєва (Сахарова, 

Мамфорда, Башляра) 

Індустріальна цивілізація і духовна культура: гармонійне співбуття чи конфлікт 

НТП: «за» чи «проти» 

Консьюмеризм і його альтернативи 

Взаємодія істини і добра (істини і краси) 

Проблема доцільності і безпеки нових технологій 

Проблема порушення авторського права 

Діяльність Римського клубу 

Вчення А. Сахарова і його миротворча діяльність 

Технології майбутнього: екологічна і соціально-економічна доцільність 

Концепція бережливого суспільства 

Список літератури: 

Башляр Г. Новый рационализм. – М.: Прогресс, 1987. – 376 с.  

Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.      

Кара-Мурза С. Наука и кризис цивилизации // Вопросы философии, 1990. – №9. – 

С.3–15. 

Коган Л. Человеческий смысл естественных и технических наук // Доступно на: 

http: // virlib. eunnet. net / proceedings /. 

Кодекс наукової етики (Проект). Всеукраїнська організація ‖Українська федерація 

вчених‖. – Київ, 2005 // Доступно на: http: // www. semynozhenko. net / ufv /. 

Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов / Под ред. Н. Багдасарьян. – М.: Высш. 

шк., 2002. – 416 с. 

Лем С. Сумма технологии //Доступно на:www.lib.ru/LEM/summa/summcont.htm. 



Майор Ф. Память о будущем / Хрестоматия по культурологи. – Т.1. – 

Самосознание мировой культуры / Под ред. И. Кефели, В. Пуляева, В. Сальникова, 

С. Степашина. – СПб.: Петрополис, 1999. – С. 291–293. 

Мамфорд Л. Миф машины. – М.: Логос, 2001. – 408 с. 

Мельник В. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі // Доступно на: znc. 

com. ua / ukr / publ / periodic / shpp / 2005 / 1 /p008.php.  

Ортега-і-Гассет Х. Бунт масс: Вибр. твори. – К.: Основи, 1994. – С. 15–139. 

Сахаров А. Мир через полвека // Вопросы философии, 1989. – №1. – С. 27–34. 

Тоффлер Э. Третья волна // Доступно на: http://www.tomsk.ru/Books/Toffler/. 

Тоффлер Э. Шок будущего // Доступно на: http://yanko.lib.ru/gum.html. 

Фукуяма Ф. Великий разрыв // Доступно на: http://azbuk.net. 

Тема. Актуальні питання етики бізнесу 

1. Методологічні основи етики бізнесу. 

2. Історія господарювання та економічної діяльності: моральні основи та цінності. 

3. Сучасні підходи до етики економіки і підприємництва: теорія переваг і теорія 

обмежень. 

4. Синтез моралі і підприємництва в епоху постіндустріального суспільства. 

5. Соціальна відповідальність бізнесу.   

Питання для самоконтролю 

1. Які докази можна висунути для спростування тези про аморальність бізнесу? 

2. Які дефініція і предмет етики бізнесу як прикладної галузі знань? 

3. На яких теоретичних засадах ґрунтується етика бізнесу? 

4. Які принципи на норми етики бізнесу діють на світовому, макро- та 

мікрорівнях? 

5. Що передбачає нормативний рівень етики бізнесу? 

6. Які підходи виділяють щодо етичної політики компанії? 

7. Які правила ділового етикету підприємців сприяють ефективній діяльності? 

Тематика наукових есе 

Ідеї етики бізнесу у концепціях Дж. С. Мілля (А. Сміта, П. Козловскі, К. Хоманна, 

П. Ульріха, Дж. Роулза) 

Морально-етичні аспекти діяльності купця в епоху Середньовіччя 



Морально-етичні аспекти діяльності капіталіста періоду індустріального 

суспільства 

«Дух капіталізму» у концепції М. Вебера 

«Доктрина капіталістичного благодійництва» 

Морально-етичні компоненти українського господарювання 

Засади корпоративної культури 

Морально-етичний ат соціально-економічний аналіз реклами 

Кодекси етики бізнесу 

Роль моральних цінностей, міфології, ритуалів у діяльності підприємства 

Список літератури: 

Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогрес, 1990. – 808 с. 

Верхан П. Підприємець. Його економічна функція та суспільно-політична 
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Гук О. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівського 

регіонального ін-ту держ. управління Національної академії держ. управління при 

Президентові України, 2006. – 112 с. 

Дятлов А., Плотников М. Этика бизнеса // Доступно на: http: // ecsocman. edu. ru /. 

Котлер Ф. Управление маркетингом. – М.: Экономика, 1980. – 320 с. 

Котусенко В. Що таке етика бізнесу // Доступно на: http: // www. management. com. 

ua /. 

Кредісов А., Панченко Є., Кредісов В. Менеджмент для керівників. – К.:Знання, 

КОО,1999. –556 с.  

Крылов Н. Деловая этика: роскошь или необходимость? // Доступно на: http: // 

www. dis. ru /. 

Ленько Е. Деловая этика // Доступно на: http: // www. adelanta. ru /. 

Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М.: 

Прогресс, 1991. – 240 с. 

Перов В. Этика бизнеса: нравственность // Доступно на: http: // www. pr-dialog. ru /. 

Петрунин Ю. Этика бизнеса: современные концепции // Доступно на: http: // www. 

xserver. ru /. 



Роджерс Ф. Дж. ИБМ. Взгляд изнутри: Человек – фирма – маркетинг. – М.: 

Прогресс, 1990. – 280 с. 

Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 

1995. – 535 с. 

Шихирев П. Возможна ли этика бизнеса? // Доступно на: http: // www. xserver. ru /. 

Шпотов Б. Деловая этика и менеджмент // Доступно на: http: // www. academy-go. 

ru /. 



Методи контролю 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням 

розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та 

захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 

50 балів; 

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за 

кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного 

(проміжного), підсумкового (семестрового) контролю. 

Поточний контроль 

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, 

якості виконання домашніх завдань, самостійної роботи та активності студента на 

занятті.  

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

«Прикладна етика» оцінюється за п‘ятибальною шкалою. У кінці семестру 

виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо 

середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці два середні арифметичні додаються. 

Одержану суму середніх арифметичних множиться на коефіцієнт 5. За семестр 

студент набирає до 50 балів. 

Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються  у разі пропусків без поважної 

причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, 

матиме за відповідний поточний контроль 0 балів. 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- Виступ з основного питання. 



- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). 

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної 

групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених 

і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є 

підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту. 

Модульний (проміжний) контроль 

Модульний контроль (МК) проводиться двічі на семестр, відповідно до графіка 

навчального процесу.  

Оцінка модульного контролю (МК-1, МК-2) виставляється з урахуванням 

результатів проведеного контрольного заходу даного МК. Використовується 

п‘ятибальна шкала оцінювання. Середнє арифметичне оцінок за МК істотно 

впливає на поточну успішність – кількість балів, набраних за семестр. У кінці 

семестру виводиться бал поточної успішності студента – кількість балів (до 50), 

що є сумою середніх арифметичних оцінок на семінарських заняттях і оцінок на 

модулях, помноженою на коефіцієнт 5. 

Контрольні заходи модульного контролю з «Прикладної етики» проводяться під 

час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять.  

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у 

вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна 

застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні 

колоквіуми та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових 

модульного контролю при визначенні оцінки за МК розробляється викладачам і 

затверджується кафедрою. 

До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається 

незалежно від результатів поточного контролю. На консультаціях студент може 



відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, 

реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

У разі відсутності студента на контрольному заході модульного контролю або при 

одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю йому 

надається право на повторне складання в індивідуальному порядку. При цьому 

одержана позитивна оцінка модульного контролю виставляється в журнал обліку 

роботи академічної групи через дріб. 

Підсумковий (семестровий) контроль 

Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і 

модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або 

невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми 

контролю.  

З дисципліни «Прикладна етика» передбачена така форма звітності, як іспит, який 

проводиться у кінці семестру. Протягом семестру студент може набрати до 50 

балів. На іспиті – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен 

набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.  

Іспит є обов‘язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити 

системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з «Прикладної 

етики» і не може бути зведена до рівня поточних форм контролю. Оцінка за 

екзамен «автоматично» не виставляється. 

Іспит з «Прикладної етики» проводиться у письмово-усній формі. Студенти 

отримують письмові тестові завдання, за які максимально можна отримати 25 

балів. Друга частина іспиту передбачає усну відповідь на питання з дисципліни, за 

яку також можна набрати максимально 25 балів. 25 балів за усну відповідь 

виставляється таким чином: 

22-25 балів – «відмінна» відповідь; 

18-22 бали – «добра» відповідь; 

17-10 балів – «задовільна» відповідь; 

9-0 балів – «незадовільна» відповідь. 

Таким чином, сумування письмово і усного опитування дає кількість балів 

підсумкового контролю.  



Оцінка ECTS та визначення 
Кількість балів від 

1 до 100 

Оцінка за традиційною 

п’ятибальною системою 

А – відмінно 91-100 Відмінно 5 

В – дуже добре 81-90 Добре 4 

С – добре 71-80 Добре 4 

D – задовільно 61-70 Задовільно 3 

E – достатньо 51-60 Задовільно 3 

FX – незадовільно 25-50 Незадовільно 2 

F – незадовільно (потрібна 

додаткова робота) 
0-24 Незадовільно 2 

 

В екзаменаційну відомість обліку успішності та навчальну картку студента 

вносяться такі показники: 

1 графа – поточна успішність, тобто кількість балів, набраних за семестр (0-50 

балів); 

2 графа – сумарна кількість балів, набраних на іспиті і протягом семестру (0-100); 

3 графа – оцінка за шкалою у системі ECTS, позначена буквою (A, B, C, D, E, F); 

4 графа – оцінка за п‘ятибальною національною шкалою; 

5 графа – оцінка за шкалою у системі ECTS, позначена словом (відмінно, добре, 

дуже добре, задовільно, достатньо, незадовільно). 

Якщо успішність студента оцінена загалом як незадовільна, то у відомість 

виставляється відмітка «F» і студент скеровується на повторну здачу іспиту. Якщо 

знання, показані студентом при здачі предмету «Історія світової культури» комісії 

незадовільні, у відомість виставляється «FХ» і студент повинен виконати 

додаткові завдання, тоді скеровується на повторну здачу іспиту. 



Тестові завдання для проміжного та підсумкового контролю з курсу 

“Прикладна етика” 

Модуль І “Особливості та актуальні проблеми біоетики” 

1. Вчений, який ввів у науковий обіг термін ―біоетика‖. 

1) А. Гусейнов. 2) В. Р. Поттер. 3) В. Кулініченко. 4) Ж. Судо. 5) А. Швейцер. 

2. Автор праці ―Біоетика – міст у майбутнє‖. 

1) А. Гусейнов. 2) В. Р. Поттер. 3) В. Кулініченко. 4) Ж. Судо. 5) А. Швейцер. 

Питання підсумкового контролю з курсу “Прикладна етика” 

1. Прикладна етика як міждисциплінарна галузь знань. 

2. Актуальність прикладної етики як міждисциплінарного наукового напряму. 

3. Завдання прикладної етики. 

4. Причини виникнення біоетики. 

5. Біоетика як галузь прикладної етики. 

6. Історія становлення біоетики як науки. 

7. Принципи та правила біоетики. 

8. Структурні підрозділи біоетики. 

9. Евтаназія як проблема біоетики. 

10.  Докази ,,за‖ і ,,проти‖ евтаназії. Моральна оцінка евтаназії. 

11.  Трансплантація як проблема біоетики. 

12.  Історія трансплантації і її морально-етичний контекст. 

13.  Аргументи ,,за‖ і ,,проти‖ трансплантації. Моральна оцінка трансплантації. 

14.  Генна інженерія як проблема біоетики.  

15.  Аргументи на користь та проти генної інженерії. Моральна оцінка генної 

інженерії. 

16.  Клонування як проблема біоетики. 

17.  Проблема клонування людей: історія і сучасність. 

18.  Докази ,,за‖ і ,,проти‖ клонування. Моральна оцінка клонування. 

19.  Проблеми біоетики у світлі християнського вчення. 

20.  Причини виникнення екологічної етики. 

21.  Історія виникнення екологічної етики. 

22.  Екологічна етика як наука.  



23.  Екоцентричні та біоцентричні моделі екологічної етики. 

24.  Екобіоцентрична модель екологічної етики.  

25.  Еколого-етичні концепції українських мислителів. 

26.  Принципи екологічної етики. 

27.  Еколого-етична концепція П. Тейлора. 

28.  Ідея природних прав. 

29.  Етологія в контексті екологічної етики. 

30.  Поняття еколого-етичного ідеалу. 

31.  Завдання екологічної етики на шляху здійснення еколого-етичного ідеалу. 

32.  Причини виникнення етики науки і техніки. 

33.  Етика науки і техніки як галузь прикладної етики. 

34.  Роль науки і техніки в культурі ХХ ст. 

35.  Концепція Е. Тоффлера про роль науки і техніки в культурі людства. 

36.  Футурологічна концепція А. Сахарова про роль науки і техніки в культурі 

людства. 

37.  Принципи етики науки і техніки. 

38.  Принцип наукової чесності і поняття авторського права. 

39.  Основні порушення етичних принципів наукових досліджень. 

40.  Етичне регулювання науково-технічних досліджень. 

41.  Зовнішня і внутрішня етики науки і техніки. 

42.  Завдання етики науки і техніки щодо формування гуманістичної парадигми. 

43.  Концепція Є. Барбура про перспективи ,,доцільної технології‖. 

44.  Ідея бережливого суспільства в контексті етики науки і техніки. 

45.  Споживацький і простий способи життя в контексті етики науки і техніки. 

46.  Концепція ліберал-рестрикціонізму у дослідженнях О. Сичивиці.  

47.  Передумови виникнення етики бізнесу. 

48.  Історія виникнення етики бізнесу. 

49.  Міф про аморальність бізнесу за концепцією Р. Т. Де Джорджа. 

50.  Причини виникнення етики підприємництва. 

51.  Етика бізнесу як прикладна галузь знань. 

52.  Теоретичні засади етики бізнесу. 



53.  Принципи, цінності, норми етики підприємництва. 

54.  Світовий, макро- та мікро- рівні принципів та норм етики бізнесу. 

55.  Поняття корпоративної культури. 

56.  Нормативний рівень етики бізнесу. 



Методичне забезпечення 

Комплексна програма з курсу „Прикладна етика‖ / Культурологія: Навчально-

методичний комплекс: Навч. посібник / За ред. В. П. Мельника. – Львів, 2008. – С. 

493-497. 

Ліщинська-Милян О. Філософські та прикладні аспекти біоетики: Текст лекції. – 

Львів, 2005. 

Рекомендована література 

Базова література: 

Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики 

//http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html 

Бакштановский В., Согомонов Ю. Прикладная этика: опыт университетского 

словаря. – Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ прикладой этики Тюм ГНГУ, 

2001. – 268 с. 

Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник. – К., 2004. 

Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М.: Гардарики, 1998. – 469 с. 

Джордж Р. Т. Де. Деловая этика. – М., 2003. 

Запорожан В., Аряєв М. Біоетика: Підручник. – Одеса: ОДМУ, 2005. – 296 с. 

Коновалова Л. Прикладная этика (по материалам западной литературы) 

//www.philosophy.ru/iphras/library/konov.html 

Москаленко В., Попов М. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-

медичні проблеми. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 218 с. 

Палеха Ю. Ділова етика: Навч.-метод. посібник. – К., 2000. 

Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее. – К.: Изд. В. Карпенко, 2002. – 216 с. 

Сінькевич О. Мораль і екологія: Текст лекції. – Львів, 1996. 

Сичивиця О. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес. – 

Львів, 2000. 

Фролов И., Юдин Б. Этика науки: проблемы и дискуссии. – М., 1986. 

Додаткова література: 

Антологія біоетики / За ред. Ю. Кундієва. – Львів: БАК, 2003. – 592 с. 

Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Юдин Б. – М.: Эдиториал 

УРСС. – 470 с.  



Вебер М. Избранные произведения. – Москва, 1990. 

Введение в биоэтику. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. 

Гук О. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – Львів, 2006. 

Екологія і культура / Авт. кол. В. Крисаченко, С. Кримський, М. Голубець та ін. – 

К.: Наукова думка, 1991. – 260 с. 

Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – 

488 с. 

Йонас Г. Принцип відповідності у пошуках етики для техногенної цивілізації. – К.: 

Лібра, 2001. – 400 с.  

Кулініченко В. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. – 

2001. – № 3. – С. 37-43. 

Левцун О. Культура підприємництва // Культурологія: Навч. посібник. / Упорядн. 

О. Погорілий, М. Собуцький. – Київ, 2003. 

Леопольд О. Календарь песчаного графства. – М.: Мир, 1983. – 247 с.  

Петрунин Ю., Борисов В. Этика бизнеса. – Москва, 2000. 

Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995. 

Фритцше Д.  Дж. Этика бизнеса. – Москва, 2002. 

Інформаційні ресурси 

Борейко В. Экобиоцентризм как основание экологической этики // Гуманитарный 

экологический журнал. – Т. 6. – Спецвыпуск. – 2004 // ecoforum 

2.narod.ru/hem62/ethics8.htm 

Гусейнов А. Размышления о прикладной этике 

//www.ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html 

Дятлов А., Плотников М. Этика бизнеса // http: // ecsocman. edu. ru  

Кисельов М. Біологічна етика в системі практичної філософії // www.uct.kiev.ua/~ 

sofi 

Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики // 

www.uct.kiev.ua/~ sofi 

Котусенко В. Що таке етика бізнесу // http: // www. management. com. ua / 

Крылов Н. Деловая этика: роскошь или необходимость? // http: // www. dis.    ru / 

Ленько Е. Деловая этика // http: // www. adelanta. ru / 



Нэш Р. Права природы. История экологической этики 

//ecoforum2.narod.ru/hem62/methods1.htm 

Перов В. Этика бизнеса: нравственность // http: // www. pr-dialog. ru / 

Петрунин Ю. Этика бизнеса: современные концепции // http: // www. xserver. ru / 

Тейлор Пол. Этические правила отношения к природе // Гуманитарный 

экологический журнал. –Т. 6. – Вып. 1. –2004 //www.ln.com.ua/~kekz/hem61/ 

Шихирев П. Возможна ли этика бизнеса? // http: // www. xserver. ru / 

Шпотов Б. Деловая этика и менеджмент // http: // www. academy-go. ru / 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Семіотика”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  

Галузь знань 

 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 3 

Напрям 

 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

ІІ-й -й 

Курсова робота – немає Семестр 

Загальна кількість годин 

–  

УІІ-УІІІ-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год 

самостійної роботи 

студента – 3 год 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

баклавр 

26 год.  Год. 

Практичні, семінарські 

26 год.  Год. 

Лабораторні 

 год.  Год. 

Самостійна робота 

88 год.  Год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета ознайомити студентів з існуючими підходами до семіотики культури, 

специфікою існування та розвитком семіотичних систем в культурі; навчити 

студентів вільно оперувати теоретичними аспектами семіотики культури. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

1.Термінологію, категорії, принципи, проблематику семіотики культури; 

2.Історію семіотичних вчень, головних представників та зміст їх семіотичних 

концепцій; 

3.Характеристики та типологію знаків, особливості знакової взаємодії; 

4.Принципи побудови та функціонування знакових систем; 

5.Структуру культури як знакової системи. 

вміти: 

Ідентифікувати семіотичні вчення та проблеми співвідносно до вчених, які їх 

розробляли; 

Аналізувати будь-яке соціокультурне явище як знакову систему; 

Виявляти знакову взаємодію у знакових системах; 

Охарактеризувати принципи побудови знакових систем на прикладі 

культурологічного матеріалу; 

Застосовувати семіотичні принципи як метод вивчення явищ культури. 

Міжпредметні зв’язки: 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 

дисципліна ―Семіотика культури‖ є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ―бакалавр‖ спеціальності 

―культурологія‖, пов‘язується з такими дисциплінами як ―Філософія мови‖, 

―Філософія культури‖, ―Історія культурології‖, ―Естетика‖ тощо. 



Програма навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основні проблеми семіотики культури 

 

Тема 1. Семіотика 

культури як галузь 

філософського знання 

 2 2   4       

Тема 2. Семіотика як 

вчення про знаки 

 2 2   4       

Тема 3. Текст як 

семіотична проблема 

 2 2   4       

Тема 4. Проблема 

семіозису в культурі 

 2 2   4       

Разом – зм. модуль1  8 8   16       

Змістовий модуль 2. Знакові системи як структурні елементи культури 

Тема 1. Філософія 

знакових систем 

 2 2   4       

Тема 2. Метамови 

знакових систем 

 2 2   4       

Тема 3. Культура як 

знаково-символічна 

система  

 2 2   4       

Тема 4. Міф як 

семіотична форма 

культури. 

 2 2   4       

Тема 1. Мова як 

знакова система. 

 2 2   4       

Разом – модуль 2  10 10   20       

Змістовий модуль 3. Найзначніші знакові системи в культурі 

Тема 1. Семіотика 

повсякденної 

культури. 

 2 2   4       

Тема 2. Семіотика 

ідеології та масових 

комунікацій. 

 2 2   4       

Тема 3. Семіотика 

мистецтва. 

 6 6   12       

Разом – модуль 3  12 12   24       

Усього годин  
 28 28   56       

 

Змістовий модуль 1. Основні проблеми семіотики культури 

Тема. Семіотика культури як галузь філософського знання 



Семіотика як наукова дисципліна. Розділи семіотики: синтактика, семантика, 

прагматика. Основні напрями семіотичних досліджень: біосеміотика, 

етносеміотика, лінгвосеміотика. Особливості досліджень семіотики культури. 

Історія семіотичних студій.  

Література: 

Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: ―за‖ и ―против‖. – М., 1975. 

Де Соссюр Ф.Курс общей лингвистики. Извлечения / www.gramma.ru 

 

Тема. Семіотика як вчення про знаки 

Поняття ―знак‖. Ч. Морріс про природу знака. Проблема класифікації знаків. 

Поділ знаків на іконічні, індексні та символи. Знаки в базових знакових системах: 

природні знаки, образи, ієрогліфи, символи та слова. Знаки, які використовуються 

окремо від знакових систем. 

Форма і зміст знака. Форма як матеріальне втілення знака. Поняття денотації та 

конотації. 

Різноманітність знаків в середині знакової системи. Парадигматичні та 

синтагматичні зміни знаків в системі. Нові знаки системи, їх прозорість та 

мотивованість. Засоби переносу знаків із системи в систему. Смисл і втілення 

знаків. 

Література: 

Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. 

Соломоник А. Позитивная семиотика. – Минск, 2004. 

 

Тема. Текст як семіотична проблема 

Культура як надіндивідуальний механізм творення, збереження та трансляції 

текстів. Поняття тексту в семіотиці культури Ю. Лотмана. 

Текстоцентризм як ознака сучасності. Текст як ціле. Текст як творіння мови 

(Глосематика Л. Ельмслєва). Концентрація текстової конструкції в слові у 

дослідженнях О. Потебні. Твір та текст. Встановлення співвідношення 

текст/інтерпретація структуралістських семіотичних студіях (Р. Барт, Ц. Тодоров). 

Контекстуальний характер тлумачення тексту. 



Універсум культури як інтертекст. Поняття інтертекстуальності як основи 

породження та динамізації тексту. Інтертекстуальність та інтерсуб‘єктивність. 

Теорія інтертекстуальності у культурології – виявлення усіх можливих підтекстів 

визначеного тексту. Поняття ―фоно-тексту‖ та ―гено-тексту‖ у Ю. Крістевої. 

Текстові та позатекстові структури. 

Література: 

Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках: Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного 

творчества. – М., 1979. 

Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избр. 

статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992. 

 

Тема. Проблема семіозису в культурі 

Поняття семіозису. Рівні знакового процесу: синтаксичний, семантичний та 

прагматичний. 

Основні напрями семіотичної діяльності: вибір знаків, конструювання системи, 

формулювання правил утворення похідних знаків системи із основних, вибір 

правил обробки знаків в середині системи. Культуротворчість як  

Основні семантичні категорії: висловлювання, ім‘я, смисл, значення та 

референція. Мова та мовлення як елементи семіозису. Поняття розповіді та 

дискурсу. Суперечка про дискурс (Е. Бенвеніст, П. Рікер, Ц. Тодоров). 

Література: 

Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000 

Соломоник А. Позитивная семиотика. – Минск, 2004. 

 

Змістовий модуль 2. Знакові системи як структурні елементи культури 

Тема. Філософія знакових систем 

Філософське обґрунтування позитивної семіотики. Онтологічні і знакові системи. 

Принципи дій зі знаковими системами: принцип відповідності, принцип 

формалізації (формальної логіки), принцип наслідування правил знакових систем, 

принцип доповнення. 



Основні принципи побудови знакових систем. Лінійно структуровані системи. 

Циклічно структуровані знакові системи. Статичні системи запису, представлені 

через формули чи математичні способи. 

Відкриті та закриті знакові системи. У. Еко про відкритість знакової системи. 

Поняття ентропії як ступені невизначеності системи. Принцип відкритості в 

сучасній культурі. 

Література: 

Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. 

Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. – Минск, 2002. 

 

Тема. Метамови знакових систем 

Метамова знакової системи як правила її побудови та функціонування. 

Системи, призначені для опису знакових референтів. Системи, призначені для 

пошуків знакових референтів. Системи для обробки знаків. 

Метамови образних систем, мовних систем та систем запису. Записи в знакових 

системах. Казка як проформа первісності, що дозволяє реконструювати ранні 

форми побуту та релігії (В. Пропп). 

Розвиток системи через збільшення рівня абстрактності основних знаків. 

Література: 

Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. 

Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. – Минск, 2002. 

 

Тема. Культура як знаково-символічна система 

Знак, символ, образ як культурні універсалії. Поняття символу. Філософія 

символу. Зосередженість на символі як прикмета філософії ХХ ст.. Ідея 

символізації. 

Сутність символу як найважливішого механізму пам‘яті культури. Символізація 

як шлях прояву несвідомого (К.-Г. Юнг). 

Е. Кассірер про символи як про вияв людського світу значення. Культура як 

система символічних форм: науки, мови, міфу, релігії та мистецтва. Типи зв‘язку 



―фізичного‖ та ―значення‖ у символічній формі: вираження, репрезентація, чисте 

знання. Їх роль у логічному обґрунтуванні типологічних форм культури. 

А. Вайтхед про соціальні символи. Символізація як базова потреба людини у С. 

Лангер. 

Символізм та проблема візуалізації культури. 

Література 

Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре наук о духе // 

Культурология ХХ в. Дайджест. Философия культуры. – Ч. ІІ. – М., 1998. 

Кассирер Э. Философия символических форм. – М.–СПб., 2002. 

Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи. – 

Т. 1. – Таллин,1992. 

 

Тема. Міф як семіотична форма культури 

Міф в структурі культури. Семіотичні аспекти міфу. Міф як універсальна форма 

світосприйняття первісної людини. Первісний міф як основа культури. 

Дослідження міфу К. Леві-Стросом та К. Леві-Брюлем. 

Особливості дослідження міфів у Р. Барта. Соціальний (політичний) міф як 

псевдосвідомість. Сучасна культура як сукупність соціальних міів. 

Література 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. 

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 2000. 

Тема. Мова як знакова система 

Мови та мовні знаки. Дослідження природи мови в філософських дослідженнях Е. 

Кассірера, В. Гумбольдта, Ю. Лотмана, Р. Барта. 

Мовний знак як одиниця мови. Слово як мовна одиниця. Філософія слова М. 

Гайдеггера. Основні соціокультурні функції мовних знаків: означувальна, 

пізнавальна, інформаційна, культурологічна. 

Природні та штучні (формалізовані) мови. Структура природної мови. 

Дослідження мовних закономірностей М. Фуко. Рівні та форми функціонування 

природних мов. 

Література 



Гумбольдт В. Философия языка // Язык и философия культуры. – М., 1985. 

Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004. 

Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода // Онтологическая проблематика 

языка в современной западной философии. – Ч. 2. – М., 1975. 

Соломоник А. Язык как знаковая система. – М., 1992. 

 

Змістовий модуль 3. Найзначніші знакові системи в культурі 

Тема. Семіотика повсякденної культури 

Поняття ―повсякденність‖ та ―культура повсякденності‖. Буденний світ як одвічно 

соціокультурний феномен. 

Семіотика повсякденності як система мов повсякденної культури: знаковість 

речей, знаковість помешкання, знаковість одягу, знаковість поведінки, соціальних 

інститутів, професій, техніки та технології, знаковість мовлення. 

Взаємовпливи мистецтва та мов культури повсякденності. 

Діалог культур на рівні повсякденного. 

Література 

Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни: Экзистенциальные 

проблемы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Пукшанский В. Л. Обыденное знание. – Л., 1989 

 

Тема. Семіотика ідеології та масових комунікацій 

Поняття ідеології та вплив на масову свідомість. Структура ідеології. Головні 

семіотичні моделі в ідеології. Використання соціального міфу в ідеологічній 

системі як найважливішого засобу впливу на маси. 

Поняття ―масових комунікацій‖, їх структура та функції. Масові комунікації як 

засіб розповсюдження соціального міфу. Феномен реклами. Головні елементи 

рекламного повідомлення. Рекламне повідомлення як семіотичне повідомлення. 

Ефективна та неефективна реклама. 

Література 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 2004. 



 

Тема. Семіотика мистецтва 

Мистецтво як семіотична система. Матеріал мистецтва. Проблема знака в 

мистецтві. Мистецтво як засіб передачі інформації. Моделювання в мистецтві. 

Художній твір як структура і як можливість. Художній напрям як знакова система 

і художній твір як знак. Характерні риси мистецького повідомлення та його 

основні функції (за Р. Якобсоном). 

Мова як матеріал літератури. Мова зображальних мистецтв. Семіотика музики. 

Семіотика кіно. 

Поняття художнього трансвидового перекладу та його особливості. 

Література 

Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Лотман Ю.М. и Тартуско-

Семиотическая школа. – М., 1994. 

Лотман Ю.М. Семиотика кино. – М., 1998. 

Рикер П. Время и рассказ. Конфигурации в вымышленном рассказе. – М., 1995. 



Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Семіотика як наука 2 

2 Знак як основне поняття семіотики 2 

3 Текст як семіотична проблема 2 

4 Семіозис як діяльність знаків та знакових систем 2 

5 Знакові системи як предмет дослідження семіотики. 2 

6 Метамови знакових систем 2 

7 Символ в системі культури 2 

8 Семіотика міфу 2 

9 Мова як знакова система 2 

10 Семіотика повсякденності  2 

11 Знаковість ідеології 2 

12 Мистецтво як знакова система. 6 
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Тема. Семіотика як наука 

1.Зародження семіотики. Семіотичні дослідження Ч. Пірса та Ф. де Соссюра. 

2.Структуралістські семіотичні дослідження. 

3.Семіотичні студії у постмодернізмі. 

4.Московсько-Тартська школа семіотики. 

Література: 

Derrida J. Introduction et Traduction de L‘Origine de la geometrie de Husserl. – 

Paris,1974. 

Автономова Н. Философия и філологія (о российских дискурсах 90-х) // Логос. – 

2001. - № 4. 

Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: ―за‖ и ―против‖. – М., 1975. 

де Соссюр Ф.Курс общей лингвистики. Извлечения / www.gramma.ru 

Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003. 

Звегинцев В. А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. – 

М., 1960. 

Рикер П. Время и рассказ. Конфигурации в вымишленном рассказе. – М., 1995. 

Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1995. 

Kristeva J. Sйmeiotikи. Recheches pour une sйmanalyse: Essais. – Paris: Seul, 1974. 

 

Тема. Знак як основне поняття семіотики 



1.Основні класифікації знаків. 

2.Форма і зміст знака. 

3.Різноманітність знаків в знаковій системі. 

4.Смисл і втілення знаків. 

Література: 

Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // 

Єрмолаєнко А. М. Комунікативна практична філософія. – К., 1999. 

де Соссюр Ф.Курс общей лингвистики. Извлечения / www.gramma.ru 

Моррис Ч. Значение и означивание // Семиотика. М., 1983. С. 118-132. 

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1983. С. 37-89. 

Павиленис Р. И. Проблема смысла. – М., 1983. 

Пирс Ч.С. Логика как семиотика: теория знаков. // Метафизические исследования. 

Вып. 11. Язык. СПб, 1999. С. 199-217.  

Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. 

Попович М. В. Философский аспект проблемы значения и смысла // Вопросы 

философии. – 1962. - № 12. 

Проблема знака и значения / Под. ред. Нарского И. С. – М., 1969. 

Семиотика. Сборник переводов. М.,1983. 

Соломоник А. Позитивная семиотика. – Минск, 2004. 

 

Тема. Текст як семіотична проблема 

1.Текст як культурний феномен. 

2.Культура як текст. 

3.Текст та інтертекстуальність. 

4.Проблеми прочитання (розкриття смислу) тексту. 

 

Література: 

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках: Опыт  философского анализа // Бахтин М. М. Эстетика словесного 

творчества. – М., 1979. 



Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек - текст – семиосфера – история. 

– М., 1996. 

Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избр. 

статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992. 

Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по 

семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992. 

Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1995. 

Шаадат Ш. Новые публикации по интертекстуальности // Новое литературное 

обозрение. – 1995. - № 12. 

Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и интертекст // Независимый филолог. 

Журнал. – М., 1988. - № 32. 

Bart R. Texte // Encyclopaedia universalis. – Vol. 15. – Paris, 1978. 

Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. 

 

Тема. Семіозис як діяльність знаків та знакових систем 

1.Рівні знакового процесу. 

2.Основні напрями семіотичної діяльності. 

3.Дискурс як поняття семіозису. 

Література: 

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004. 

Женнет Ж. Повествовательный дискурс // Женнет Ж. Фигуры. – Т. 2. – М., 1998. 

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. – М,, 2000. 

Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман Ю. М. 

Избр. статьи: В 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992. 

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999. 

Соломоник А. Позитивная семиотика. – Минск, 2004. 

Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004. 

 

Тема. Знакові системи як предмет дослідження семіотики 

1.Основні типи знакових систем. Принципи їх побудови. 



2.Культура як знакова система. 

3.Відкриті та закриті знакові системи. 

Література: 

Бубер М. Диалог // Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. 

Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. – М., 1968. 

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. – Львів, 2000. 

Рикер П. Время и рассказ. Конфигурации в вымишленном рассказе. – М., 1995. 

Рікер П. Історія та істина. – К., 2001. 

Соломоник А. Позитивная семиотика. – Минск, 2004. 

Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. – Минск, 2002. 

Эко У. Открытое произведение. –СПб., 2006. 

 

Тема. Метамови знакових систем 

1.Метамова знакової системи як семіотичне поняття. 

2.Метамова образних систем. 

3.Метамова мовних систем. 

4.Метамова систем запису. 

Література: 

Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. – М.; СПБ., 2000. 

Барт Р. Нулевая степень письма // Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. – М,, 2000. 

Михайлов А. В. Языки культуры. – М., 1997. 

Ситченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996. 

Собуцкий М. А. Средневековые притчеобразные нарративы: общечеловеческое 

знание о структурах возможных событий // Рациональность и семиотика дискурса. 

– К., 1994. 

Степанов Ю. С. В мире семиотики // Семиотика. М., 1983. С. 5-36. 

 

Тема. Символ в системі культури 

1.Символ як культурна універсалія. 

2.Символ як найважливіший механізм пам‘яті культури. 



3.Культура як система символічних форм. 

Література: 

Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре наук о духе // 

Культурология ХХ в. Дайджест. Философия культуры. – Ч. ІІ. – М,, 1998. 

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1976. 

Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи. – 

Т. 1. – Таллин,1992. 

Мамардашвилли М., Пятигорский А. Символ и культура. (Метафизические 

рассуждения о сознании, символике и языке). – Иерусалим, 1982. 

Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1982. 

Юнг К.-Г. Человек и его символы. – СПб., 1991. 

Todorov T. Theories du symbole. – Paris. 1977. 

Whitehead A. N. Simbolism. Its meaning and effect. – New York, 1957. 

 

Тема. Семіотика міфу 

1.Міф як форма культури. 

2.Знаковий характер міфологічної свідомості та діяльності. 

3.Первісний міф та сучасна міфотворчість. 

Література: 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. 

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 2000. 

Мелетинский Е. Миф и историческая поэтика фольклора // Мелетинский Е. 

Избранные статьи. Воспоминания. — М., 1998. — С. 11—32. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995 

Юнг К. Г. Введение в сущность мифологии // Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть 

архетипов. — М., 2004. — С. 5—208. 

 

Тема. Мова як знакова система 

1.Мови та мовні знаки. 

2.Природні та штучні (формалізовані) мови. 

3.Система мов культури. 



Література: 

Гумбольдт В. Философия языка // Язык и философия культуры. – М., 1985. 

Крістева Ю. Полілог. –К., 2004. 

Онтологическая проблематика языка в современной западной философии. – Ч. 2. – 

М., 1975. 

Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода // Онтологическая проблематика 

языка в современной западной философии. – Ч. 2. – М., 1975. 

Соломоник А. Язык как знаковая система. – М., 1992. 

Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы 

лингвистики, философии, искусства. – М., 1985. 

Норман Б. Язык как система знаков // Основы языкознания. Минск, 1996. С. 7-49.  

 

Тема. Семіотика повсякденності 

1.Знаковість буденного світу як соціокультурного феномену. 

2.Семіотика повсякденності як система мов повсякденної культури. 

3.Діалог культур на рівні повсякденного. 

Література: 

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт / Пер. с. фр. 

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка, капіталізм, ХУ-ХУІІІ ст.. – Т.1. 

Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К., 1995. 

Золотухина-Аболина Е. В. Философия обыденной жизни: Экзистенциальные 

проблемы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Лотман Ю.М. Динамическая модель симиотической системы // Статьи по 

семиотике и топологии культуры. – Т.1. – Таллинн, 1992. 

Махлина С. Семиотика культуры повседневности / С. Махлина - СПб.: Алетейя, 

2009. - 232 с. 

Пукшанский В. Л. Обыденное знание. – Л., 1989. 

С.Н. Зенкина. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 512 с. 

Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М., 2004. 

 

Тема. Знаковість ідеології 



1.Знаки та ідентифікація у соціальному просторі. 

2.Джерела ідеологічного символізму. 

3.Іміджеві символи та історичні алюзії у мас-медіа. 

4.Семіотика реклами. 

Література: 

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. – М.: 

Культурная революция, Республика, 2006. – 269 с. 

Лукьянова Н.А. Знаковые структуры мифа в динамике социальных коммуникаций 

// Информация. Коммуникация. Общество: сб. докладов и выступлений. – СПб., 

2003. – С.272-274. 

Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації. - Львів: ПАІС, 2006. - 120 с. 

Почепцов Г. Коммуникативные технологии XX века / Г. Почепцов. — М. ; К., 

2001. — 352 с. 

Фещенко Л. Структура рекламного текста / Л. Фещенко. — С.Пб., 2003. — 232 с. 

Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. —Х. : 

Харківське історико-філологічне товариство, 2010. —352 с. 

 

Тема. Семіотика мистецтва 

1.Мистецтво як структура 

2.Література як семіотична система. 

3.Особливості існування знаків в архітектурі. 

4.Знаковість живопису. 

5.Семіотика кіно. 

6.Музика як знакова система. 

7.Електронне мистецтво. 

8.Трансвидовий художній переклад. 

Література: 

Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М., 1995. 

Иванов Вяч.Вс. Заметки по исторической семиотике музыки. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ashtray.ru/main/texts/Ivanov_mus.html 

Лотман. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин, 1973. 



Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. – 

СПб., 2001. 

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. – М., 1997. 

Якобсон, Р.О. Избранные работы. – М., 1985. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб, 1998. 

Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Нулевая степень письма. – М., 2008. 



Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Семіотика культури як галузь філософського знання 7 

2 Семіотика як вчення про знаки 7 

3 Текст як семіотична проблема 7 

4 Проблема семіозису в культурі 7 

5 Філософія знакових систем 7 

6 Метамови знакових систем 7 

7 Культура як семіотична система 7 

8 Міф як семіотична форма культури. 7 

9 Мова як знакова система. 7 

10 Семіотика ідеології та масових комунікацій. 7 

11 Семіотика повсякденної культури. 7 

12 Семіотика мистецтва. 11 

 Разом 88 

 

Тема. Семіотика культури як галузь філософського знання 

1.Глосематика Л. Ельмслєва. 

2.Міф як семіологічна система у філософії Р. Барта. 

3.Празький лінгвістичний гурток. 

4.Етносеміотика як напрям семіотичних студій. 

Література: 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.,1989. 

Ельмслев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.classes.ru/grammar/149.new-in-

linguistics-2/source/worddocuments/_4.htm 

Ельмслев Л.Метод структурного анализа в лингвистике [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/hjelmslev/strukt_metod.html 

Звегинцев В. А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях. – 

М., 1960. 

 

Тема. Семіотика як вчення про знаки 

1.Концепція знаку Ч. Пірса. 

2.Теорія знака Ф. де Соссюра. 

Література: 



Башков А.Д. Семиотика Ч. С. Пирса и Ч. Морриса. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://paradigma.narod.ru/03/bashkov.html 

де Соссюр Ф.Курс общей лингвистики. Извлечения. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.gramma.ru 

Пірс Ч. С. Избранные философские произведения. – М: Логос, 2000. - 448 с. 

 

Тема. Текст як семіотична проблема 

1.Інтертекстуальність та інтерсуб‘єктивність. 

2.Феномен тексту та феномен твору  

3.Текстоцентризм як ознака сучасної культури. 

Опрацювання першоджерел: 

Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и интертекст // Независимый филолог. 

Журнал. – М., 1988. - № 32. 

Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избр. 

статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992. 

 

Тема. Проблема семіозису в культурі 

1.Семіотична хора як вид семіотичної діяльності. 

2.Практика означування в процесі сигніфікації. 

3.Мова та мовлення як елементи семіозису. 

Література: 

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. – М,, 2000. 

Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман Ю. М. 

Избр. статьи: В 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992. 

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999. 

 

Тема. Філософія знакових систем 

1.Феномен ―відкритості‖ в семіотиці У. Еко. 

2.Діалог культур як взаємодія на знаковому рівні. 

3.Принцип відкритості в сучасній культурі. 



4.Традиційна культура як закрита знакова система. 

Опрацювання першоджерел: 

Эко У. Открытое произведение. –СПб., 2006. 

 

Тема. Метамови знакових систем 

1.Казка як метамова первісної культури. 

2.Структурно-топологічне вивчення казки. 

3.Метамова знакової системи як принцип її впорядкування. 

Опрацювання першоджерел: 

Пропп В. Морфология "волшебной" сказки. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp/index.php 

 

Тема. Культура як знаково-символічна система 

1.Культура як символічна система. 

2.Міф, релігія, мова, наука та мистецтво як символічні форми культури. 

3.Проблема взаємодії символів при міжкультурній комунікації. 

Опрацювання першоджерел: 

Кассирер Э. Философия символических форм: В 3 т. – Т. 1: Язык– М. - СПб., 2001. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elenakosilova.narod.ru/studia2/cassirer.htm 

 

Тема. Міф як семіотична форма культури 

1.Мова та становлення міфологічної свідомості. 

2.Структура міфів. 

3.Ефективність символів. 

Опрацювання першоджерел: 

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 2000. 

 

Тема. Мова як знакова система 

1.Мова та мовлення. 

2.Мовний знак як культурний феномен. 



3.Мова як обґрунтування культури. 

4.Мова як дух народу. 

Література: 

Гумбольдт В. Философия языка // Язык и философия культуры. – М., 1985. 

Сепир Э. Грамматист и его язик // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и 

культурологии. - М., 1993. - С. 248-258 

Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избранные труды по 

языкознанию и культурологии. - М., 1993. - С. 259-265 

Уорф Б. Відношення норм поведінки і мислення до мови // Языки как образ мира. 

– М.-СПб.,2003. – С. 157-201. 

Уорф Б. Наука и языкознание : О двух ошибочных воззрениях на речь и 

мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и 

обычаи влияют на мышление // Языки как образ мира. – М.-СПб.,2003. – С. 202-

219. 

 

Тема. Семіотика ідеології та масових комунікацій 

1.Інфосфера 

2.Телефоруми 

3.Передвиборчі компанінії 

4.Альтернативні медіа 

5.Електронні медіа 

Опрацювання першоджерел: 

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / 

Д. Рашкофф [Електронний ресурс]. – Доступно на: 

http://mediavirus.narod.ru/content.html 

Тема. Семіотика повсякденної культури 

1.Мова буденної поведінки. 

2.Знаковість буденного мовлення. 

3.Житло в системі мов повсякденної культури. 

4.Одяг як вияв культури повсякденності. 

5.Мова домашнього виховання. 



Опрацювання першоджерел: 

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка, капіталізм, ХУ-ХУІІІ ст.. – Т.1. 

Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К., 1995. 

 

Тема. Семіотика мистецтва 

1.Знаки в кіно. 

2.Образ-час. 

3.Образ-рух. 

4.Елементи і рівні кіно мови. 

5.Структура кінорозповіді. 

6.Сюжет в кіно. 

7.Проблема кіноактора. 

8.Проблема кадру в кіно 

9.Четвертий вимір кіно 

10.Монтаж. 

Опрацювання першоджерел: 

Делез Ж. Кино. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/deleuze=cinema=ru=ann.htm 

Лотман. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин, 1973. 

Эйзенштейн С.М. Монтаж. – Москва, 1998. 



 

Методи навчання 

В рамках застосування словесних методів навчання ключовою формою навчання є 

лекція та семінар.  

Під час лекції для досягнення визначених завдань  застосовуються наступні 

методи, навчання: 

1. Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:  

• розповідь;  

• бесіда (репродуктивна, пошукова, проблемна, аутентична – обговорення 

особистісних поглядів, життєвих міркувань студентів тощо);  

• мозкова атака (брейнстормінг);  

• дискусія;  

• діалог;  

• кейс-метод (розповідь про подію, що сталась у житті людини);  

2. Методи, прийоми переконування:  

• апеляція до висловлювань відомих людей;  

• проведення доказів;  

• висловлювання аргументів «за» і «проти»;  

• апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів;  

• діагностичне питання.  

3. Методи, прийоми розвитку  мислительних дій:  

• аналіз;  

• синтез;  

• порівняння;  

• розрізнення;  

• аналогія;  

• узагальнення;  

• екстраполяція;  

• міркування (просте, складне, вільне, доказове);  

• дедукція;  

• індукція. 



 

В  рамках  проведення семінарського заняття використовуються наступні методи: 

• бесіда – (фронтальна, проблемна, дискусія тощо);  

• розповідь студента,  

• повідомлення;  

• виконання індивідуальних завдань (письмових на дошці, побудова  та аналіз 

графіків, проблемних, тестових та ін.). 



Методи контролю 

Навчальна дисципліна ―Міфологія‖ оцінюється за модульно-рейтинговою 

системою, яка складається з 3 модулів (2 в першому семестрі, 1 – в другому 

семестрі). 

1 модуль проводиться на 9 тижні І семестру 

2 модуль – 18 тиждень І семестру 

3 модуль – 11 тиждень ІІ семестру 

Оцінювання відбувається за такими формами контролю: 

Поточний контроль, модульний контроль, іспит. 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточний контроль:  

Усна відповідь – 5 балів 

Реферативна доповідь -6 балів 

Доповнення – 3 бали 

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів /одна в семестр/ 

Модульний контроль: 

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 3 змістових модулі протягом 

семестру. 

Під час модульного контролю студент може набрати 20 балів. (Кожен модуль 

оцінюється за 20 бальною шкалою, сумарний бал визначається як середнє 

арифметичне за 3 модулі). 

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 

балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів 

та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за 

формулою: 50 балів за поточний контроль + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – 

тестові завдання, 30 балів – усне опитування). Для студентів факультету культури 

і мистецтв, для яких запланована форма контролю – залік – підсумкова оцінка 

виводиться засобом сумування балів за І і ІІ семестр. 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не 



допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом з дисципліни ―Семіотика культури‖. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 

50 балів; 

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 



Методичне забезпечення 

1. Дарморіз О. Програма з курсу ―Семіотика культури‖ для студентів 

філософського факультету (спеціальність ―культурологія‖). – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 15 с. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. – М., 1968. 

2. Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000. 

3. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 

2003. 

4. Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии 

культуры. – Таллинн, 1992. 

5. Онтологическая проблематика языка в современной западной философии. – 

Ч. 2. – М., 1975. 

6. Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. 

7. Проблема знака и значения / Под. ред. И. С. Нарского – М., 1969. 

8. Рациональность и семиотика дискурса. – К., 1994. 

9. Соломоник А. Позитивная семиотика. – Минск, 2004. 

10. Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. – Минск, 2002. 

11. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы 

лингвистики, философии, искусства. – М., 1985. 

12. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М., 

2000. 

13. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 2004. 

Допоміжна 

1. Автономова Н. Философия и филология (о российских дискурсах 90-х) // 

Логос. – 2001. – № 4. 

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. 

3. Барт Р. Нулевая степень письма // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. – М,, 2000. 

4. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: ―за‖ и ―против‖. – М., 1975. 



5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. 

6. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других 

гуманитарных науках: Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – М., 1979. 

7. Библер М. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. – М., 1991. 

8. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004. 

9. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка, капіталізм, ХV-ХVІІІ ст. – 

Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К., 1995. 

10. Бубер М. Диалог // Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. 

11. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ // 

Єрмолаєнко А. М. Комунікативна практична філософія. – К., 1999. 

12. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. – Львів, 2000. 

13. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 

1988. 

14. Гумбольдт В. Философия языка // Язык и философия культуры. – М., 1985. 

15. де Соссюр Ф.Курс общей лингвистики. Извлечения / www.gramma.ru 

16. Дерида Ж. Письмо та відмінність. – К., 2004. 

17. Женнет Ж. Повествовательный дискурс // Женнет Ж. Фигуры. – Т. 2. – М., 

1998. 

18. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и 

извлечениях. – М., 1960. 

19. Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни: Экзистенциальные 

проблемы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

20. Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре наук о духе // 

Культурология ХХ в. Дайджест. Философия культуры. – Ч. ІІ. – М., 1998. 

21. Кассирер Э. Философия символических форм. – М.–СПб., 2002. 

22. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. – М., 2000. 

23. Крістева Ю. Полілог. –К., 2004. 

24. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 2000. 



25. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – 

история. – М., 1996. 

26. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Избр. 

статьи: В 3 т. – Т.1. Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992. 

27. Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные 

статьи. – Т. 1. – Таллин,1992. 

28. Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. – Т.1. 

Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн, 1992. 

29. Лотман Ю.М. Динамическая модель симиотической системы // Статьи по 

семиотике и топологии культуры. – Т.1. – Таллинн, 1992. 

30. Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Лотман Ю.М. и 

Тартуско-Семиотическая школа. – М., 1994. 

31. Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Лотман 

Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992. 

32. Лотман Ю.М. Семиотика кино. – М., 1998. 

33. Мамардашвилли М., Пятигорский А. Символ и культура. (Метафизические 

рассуждения о сознании, символике и языке). – Иерусалим, 1982. 

34. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999. 

35. Михайлов А. В. Языки культуры. – М., 1997. 

36. Онтологическая проблематика языка в современной западной философии. – 

Ч. 2. – М., 1975. 

37. Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода // Онтологическая 

проблематика языка в современной западной философии. – Ч. 2. – М., 1975. 

38. Павиленис Р. И. Проблема смысла. – М., 1983. 

39. Попович М. В. Философские вопросы семантики. – К., 1975. 

40. Попович М.В. Философский аспект проблемы значения и смысла // Вопросы 

философии. – 1962. – № 12. 

41. Проблема знака и значения / Под. ред. И. С. Нарского – М., 1969. 

42. Пукшанский В. Л. Обыденное знание. – Л., 1989. 

43. Рациональность и семиотика дискурса. – К., 1994. 



44. Рикер П. Время и рассказ. Конфигурации в вымишленном рассказе. – М., 

1995. 

45. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1995. 

46. Рікер П. Історія та істина. – К., 2001. 

47. Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. – М.–СПБ., 2000. 

48. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. 

– СПб., 2001. 

49. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1982. 

50. Ситченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996. 

51. Соломоник А. Язык как знаковая система. – М., 1992. 

52. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы 

лингвистики, философии, искусства. – М., 1985. 

53. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. – М., 1997. 

54. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и 

размышления разных лет. – М., 1993. 

55. Шаадат Ш. Новые публикации по интертекстуальности // Новое 

литературное обозрение. – 1995. – № 12. 

56. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. Литературно-

теоретические исследования. 1991. – М., 1991. 

57. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М., 2004. 

58. Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и интертекст // Независимый 

филолог. Журнал. – М., 1988. – № 32. 

59. Эко У. Открытое произведение. –СПб., 2006. 

60. Юнг К.-Г. Человек и его символы. – СПб., 1991. 

61. Bart R. Texte // Encyclopaedia universalis. – Vol. 15. – Paris, 1978. 

62. Derrida J. Introduction et Traduction de L‘Origine de la geometrie de Husserl. – 

Paris,1974. 

63. Kristeva J. Sйmeiotikи. Recheches pour une sйmanalyse: Essais. – Paris: Seul, 

1974. 

64. Langer S. K. Filling and Form. – New York. 1953. 

65. Langer S. K. Philosophy in New Key. – Cambridge. 1942. 



66. Todorov T. Theories du symbole. – Paris. 1977. 

67. Whitehead A. N. Simbolism. Its meaning and effect. – New York, 1957 

Інтернертресурси: 

1. Башков А.Д. Семиотика Ч. С. Пирса и Ч. Морриса. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://paradigma.narod.ru/03/bashkov.html 

2. де Соссюр Ф.Курс общей лингвистики. Извлечения. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.gramma.ru 

3. Ельмслев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.classes.ru/grammar/149.new-in-

linguistics-2/source/worddocuments/_4.htm 

4. Ельмслев Л.Метод структурного анализа в лингвистике [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/hjelmslev/strukt_metod.html 

5. Иванов Вяч.Вс. Заметки по исторической семиотике музыки. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ashtray.ru/main/texts/Ivanov_mus.html 

6. Кассирер Э. Философия символических форм: В 3 т. – Т. 1: Язык– М. - СПб., 

2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elenakosilova.narod.ru/studia2/cassirer.htm 

7. Пропп В. Морфология "волшебной" сказки. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp/index.php 

8. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 

сознание / Д. Рашкофф [Електронний ресурс]. – Доступно на: 

http://mediavirus.narod.ru/content.html 



Питання для контролю 

Питання для модульного контролю: 

Модуль № 1 

1. Глосематика Л. Ельмслєва. 

2. Міф як семіологічна система у філософії Р. Барта. 

3. Празький лінгвістичний гурток. 

4. Етносеміотика як напрям семіотичних студій. 

5. Інтертекстуальність та інтерсуб‘єктивність. 

6. Феномен тексту та феномен твору  

7. Текстоцентризм як ознака сучасної культури. 

8. Семіотична хора як вид семіотичної діяльності. 

9. Практика означування в процесі сигніфікації. 

10. Мова та мовлення як елементи семіозису. 

11. Семіотика як філософська дисципліна. 

12. Семіотичні дослідження Ч. Пірса. 

13. Семіологія Ф. де Соссюра. 

14. Московсько-Тартська школа семіотики. 

15. Семіотичні проблеми та постмодерністична філософія. 

16. Семіотика як наука про знаки. 

17. Семіотичні студії Ю. Крістевої. 

18. Деконструкція як основне поняття семіотики постмодернізму. 

19. Московсько-Тартська школа семіотики. 

20. Основні класифікації знаків. 

21. Форма і зміст знака. 

22. Різноманітність знаків в знаковій системі. 

23. Смисл і втілення знаків. 

24. Текст як культурний феномен. 

25. Культура як текст. 

26. Текст та інтертекстуальність. 

27. Проблеми прочитання (розкриття смислу) тексту. 

Модуль № 2 



1. Філософія символу Е. Кассірера. 

2. Семіотика Ц. Тодорова. 

3. Мова як знакова система 

4. Міф як семіотична система. 

5. Роль символу в культурі. 

6. Ритуали як знаки культури. 

7. Знаковість соціального міфу. 

8. Семіотичні дослідження Р. Барта 

9. Рівні знакового процесу. 

10. Основні напрями семіотичної діяльності. 

11. Дискурс як поняття семіозису. 

12. Основні типи знакових систем. Принципи їх побудови. 

13. Культура як знакова система. 

14. Відкриті та закриті знакові системи. 

15. Метамова знакової системи як семіотичне поняття. 

16. Мови та мовні знаки. 

17. Природні та штучні (формалізовані) мови. 

18. Система мов культури. 

19. Символ як культурна універсалія. 

20. Символ як найважливіший механізм пам‘яті культури. 

21. Культура як система символічних форм. 

22. Міф як форма культури. 

23. Знаковий характер міфологічної свідомості та діяльності. 

24. Первісний міф та сучасна міфотворчість. 

25. Казка як метамова первісної культури. Концепція В.Проппа. 

26. Семіотика К.Леві-Стросса. 

27. Феномен ―відкритості‖ в семіотиці У. Еко. 

Модуль № 3 

1. Семіотичні дослідження Ю. Лотмана. 

2. Знаковість буденного світу як соціокультурного феномену. 

3. Семіотика повсякденності як система мов повсякденної культури. 



4. Діалог культур на рівні повсякденного. 

5. Знаки та ідентифікація у соціальному просторі. 

6. Джерела ідеологічного символізму. 

7. Іміджеві символи та історичні алюзії у мас-медіа. 

8. Семіотика реклами. 

9. Мистецтво як структура 

10. Література як семіотична система. 

11. Особливості існування знаків в архітектурі. 

12. Знаковість живопису. 

13. Семіотика кіно. 

14. Музика як знакова система. 

15. Електронне мистецтво. 

16. Трансвидовий художній переклад. 

17. Інфосфера 

18. Телефоруми 

19. Передвиборчі компанінії 

20. Альтернативні медіа 

21. Електронні медіа. 

22. Мова буденної поведінки. 

23. Знаковість буденного мовлення. 

24. Житло в системі мов повсякденної культури. 

25. Одяг як вияв культури повсякденності. 

26. Мова домашнього виховання. 



Питання для підсумкового контролю: 

1. Семіотика як філософська дисципліна. 

2. Семіотичні дослідження Ч. Пірса. 

3. Семіологія Ф. де Соссюра. 

4. Семіотичні дослідження у французькому структуралізмі. 

5. Московсько-Тартська школа семіотики. 

6. Семіотичні проблеми та постмодерністична філософія. 

7. Семіотика як наука про знаки. 

8. Мова як знакова система 

9. Семіотичні дослідження Ю. Лотмана. 

10. Міф як семіотична система. 

11. Роль символу в культурі. 

12. Ритуали як знаки культури. 

13. Семіотичні студії Ю. Крістевої. 

14. Деконструкція як основне поняття семіотики постмодернізму. 

15. Знаковість соціального міфу. 

16. Глосематика Л. Ельмслєва. 

17. Філософія символу Е. Кассірера. 

18. Семіотика Ц. Тодорова. 

19. Семіотичні дослідження Р. Барта 

20. Семіотика У. Еко. 

21. Проблема семіозису в семіотиці. 

22. Проаналізувати основні типи знаків. 

23. Символ як механізм пам‘яті культури 

24. Поняття ―знак‖. Класифікація знаків. 

25. Знаки в базових знакових системах: природні знаки, образи, ієрогліфи, 

символи та слова. 

26. Форма і зміст знака. 

27. Поняття денотації та конотації. 

28. Парадигматичні та синтагматичні зміни знаків в системі. 

29. Основні принципи побудови знакових систем. 



30. Відкриті та закриті знакові системи в культурі. 

31. Поняття ентропії як ступеня невизначеності системи. 

32. Природні та штучні (формалізовані) мови. 

33. Система мов культури. 

34. Поняття тексту в семіотиці культури Ю. Лотмана. 

35. Універсум культури як інтертекст. 

36. Текст як творіння культури. Проблема інтерпретації тексту. 

37. Основні семантичні категорії: висловлювання, ім‘я, смисл, значення та 

референція. 

38. Рівні знакового процесу: синтаксичний, семантичний та прагматичний. 

39. Дискурс як поняття семіозису. 

40. Основні напрями семіотичної діяльності. 

41. Семіотика повсякденності. 

42. Твір як пам'ять культури. 

43. Мистецтво як семіотична система. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Біблієзнавство”) 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  

Галузь знань 

 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Напрям 

 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

ІІІ-й -й 

Курсова робота – немає Семестр 

Загальна кількість годин 

– 70 

У-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год 

самостійної роботи 

студента – 4 год 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

баклавр 

53 год.  Год. 

Практичні, семінарські 

17 год.  Год. 

Лабораторні 

 Год.  Год. 

Самостійна робота 

136 год.  Год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета ознайомити студентів з  історією написання, структурою та змістом Біблії, 

розкрити соціально-історичний та філософсько-світоглядний контекст 

формування Біблійних текстів, розкрити значення Святого Письма християн як 

культурологічної пам‖ятки, визначити принципи таа ссхеми інтерпретації 

біблійних текстів. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

Специфіку та історію творення біблійних текстів; 

Структуру та зміст Біблії; 

Специфіку Біблії як релігійної та культурологічної пам‖ятки; 

Принципи інтерпретації, історичні напрями дослідження та тлумачення Біблії 

вміти: 

Аналізувати біблійні тексти; 

Виявляти історико-культурологічний контекст біблійних сюжетів; 

Здійснювати компаративний аналіз філософсько-моральних доктрин Старого та 

Нового Заповітів 

Міжпредметні зв’язки: 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 

дисципліна ―Біблієзнавство‖ є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня ―бакалавр‖ спеціальності ―культурологія‖, є 

базовою для вивчення курсу ―Релігієзнавство‖, пов‘язується з такими 

дисциплінами як ―Історія світової культури‖, ―Історія української культури‖, 

―Християнська етика‖, ―Політика та релігія‖ тощо. 

  



Програма навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п Лаб інд С

р 

л п лаб Інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.Біблія: витоки, структура, зміст 

Тема 1. Вступ до 

курсу Біблієзнавство 

 2    4       

Тема 2. Соціально-

історичний та 

філософсько-

світоглядний 

контекст формування 

біблійних текстів 

 2    4       

Тема 3. Склад та 

структура Біблії: 

канон Старого Завіту 

 6 2   4       

Тема 4. Склад та 

структура Біблії: 

канон Нового Завіту 

 6 4   4       

Тема 5. Апокрифічні 

тексти біблійної 

традиції 

 4    4       

Тема 6. Моральна 

концепція Біблії 

 4 2   4       

Тема 7. Переклади 

Біблії мовами народів 

світу: історія і 

сучасність 

 4    4       

Тема 8. Переклади 

Біблії українською 

мовою 

 4    4       

Разом – зм. модуль1  32    32       

Змістовий модуль 2. . Біблія як культурологічно-філософський феномен 

Тема 1. Збереження 

тексту Біблії: 

манускрипти та 

видання 

 2    4       

Тема 2. Принципи 

інтерпретації Біблії: 

біблійна 

герменевтика 

 4 2   4       

Тема 3. Історичні 

напрями дослідження 

і тлумачення Біблії 

 2    4       

Тема 4. Біблія в 

системі іудейського 

та християнського 

Богослужінь 

 2    4       



Тема 5.Біблія як 

культурний феномен 

 4 7   10       

Тема 6. 

Антропологічні 

виміри 

трансцендентного в 

Біблії 

 2    4       

Тема 7. Світ Біблії у 

соціально-

побутовому, 

культурологічному та 

природознавчому 

аспектах 

 4    8       

Разом – зм. модуль 2  20 9   38       

 

Змістовий модуль 1. Біблія: витоки, структура, зміст 

Тема.    Вступ до курсу  “Біблієзнавство” 

 Загальна анотація. Методологічні засади і принципи курсу. Принципи 

об‖єктивності, конфесійного плюралізму і толерантності, історизму та дуальності. 

Загальна характеристика богословського та світського (науково-академічного) 

підходів до Біблії. 

 Ознайомлення із структурою та загальним змістом курсу. Методика роботи з 

біблійними текстами. Міждисциплінарність курсу ―Біблієзнавство‖. Біблійна 

історія, біблійна археологія, біблійна географія, біблійна етнологія. 

 Загальний огляд історіографії курсу: богословський та світський (науково-

академічний) бібліографічні блоки. Методика роботи з біблійними текстами.  

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

 

Тема. Соціально-історичний та філософсько-світоглядний 

контекст формування Біблійних текстів 

Доба виникнення Старозавітніх текстів. Загальні етапи іудейської історії. 

Становлення держави в Землі обітованній. Формування релігійної системи 

іудаїзму. Іудейське та Ізраїльське царства. Історія Храму. Завоювання Іудеї Римом. 

Статус Іудейської провінції в Римській імперії. Палестина в елліністичному світі.   



Початки християнства і формування Новозавітньої традиції. Елліністичний 

світогляд та його впливи на іудейство та раннє християнство. Стоїцизм, 

епікурейство, скептицизм, еклектизм, неопіфагорейство. Платонізм, неоплатонізм. 

Релігійні культи та масовий світогляд в Римській імперії.  Релігійні вірування, 

месіанські, есхатологічні сподівання та інтелектуальні пошуки в іудейському 

середовищі. Ранньохристиянська традиція: есхатологічний та соціальний вимір 

формування Новозавітнього канону: еволюція і трансформація. 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

 

Тема. Склад та структура Біблії: канон Старого Завіту 

 Поняття Бібілійного канону. Формування канону.  Визначення 

―правильності‖ текстів та їхнього складу. Роль Переказу. Історико-культурні 

підстави для формування канонічного тексту.  

Традиційні погляди на природу Бібілійного канну. Богонантхненність як критерій 

канонічності. Інші критерії канонічності. Історичний характер текстуальних 

джерел Біблії. Богословське розуміння богодухновенності Біблійних текстів. 

Традиція ―усного права‖ як джерело Старозавітнього канону.  Писемні джерела 

Старозавітнього тексту. Давньоєврейська релігійна поезія. 

Тора. Становлення Старозавітніх текстів, їх канонізація. ―Александрійський 

канон: традиція Септуагінти та Вульгати‖. Палестинська версія: Ямнійський 

канон, масоретська традиція. Іудейський ТаНаХ (Тора – П‖ятикнижжя, Небіїм - 

Пророки, Хетувім - Писання). Упорядник ТаНаХу Раббі Акіба.  

Старий завіт у християнській традиції: православна, католицька та протестантські 

редакції. 

Структурний аналіз (філософсько-богословський контекст) Старозавітнього 

канону: П‖ятикнижжя (Буття, Вихід, Левит, Числа, Повторення Закону), 



Девтерономічний твір, тір Хроніста, поетичні книги, книги пророків (―великі‖ та  

―малі‖ пророки). 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

 

Тема. Склад та структура Біблії: канон Нового Завіту 

 Новий завіт як нова парадигма зв‘язку людей з Богом. Становлення 

Новозавітнього тексту. Усні джерела Новозавітньої традиції. Аграфи. Писемні 

джерела Нового Завіту. Новозавітні парафрази Старозавітніх текстів. Євангельська 

традиція. Євангелісти. Формування корпусу апостольских послань. Діяння як 

літописна традиція опису подій. Візіонерська література (література Одкоровень) 

як джерело Новозавітніх текстів. 

 Формування Новозавітнього канону – роль церковної традиції. Етапи 

канонізації Нового Завіту. Перші згадки у отців Церкви: Климентія Римського, 

Ігнатія Антіохійського, Полікарпа Смирнського, Юстина Філософа, Татіана, 

Іринея Ліонського, Климента Александрійського та Тертуліана. Новозавітні 

списки (редакції) перших століть нашої ери. Свідчення Орігена. Корекції Евсевія 

Александрійського. ―Африканський список‖. Канон Афанасія Александрійського. 

Рішення церковних соборів щодо канонізації Новозавітніх текстів.  Лаодікейський 

та ―африканські собори‖. Проблемні аспекти канонічності окремих Новозавітніх 

текстів. 

 Склад та структура християнського Нового Завіту: Євангелія, Книги Діянь, 

Послання Святих Апостолів, Книги Одкровення (Об‘явлення) Св. Іоанна 

богослова (Апокаліпсис) 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 



Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

  

Тема. Апокрифічні тексти Біблійної традиції 

―Псевдоепіграфи‖ – як апокрифічна традиція. Причини появи апокрифів. 

―Сумнівність‖ та ―спірність‖: ―антилегомени‖. Відносність термінів ―апокрифи‖ та 

―псевдоепіграфи‖. 

 Апокрифічні тексти Старозавітньої традиції. Апокрифи канону Септуагінти. 

Псевдоепіграфи – твори, яких немає в жодному з канонічних текстів. Легендарні 

перекази. Твори апокаліптичного жанру. Апокрифічні тексти ―писань мудрих‖. 

Гімнографічні тексти 

 ―Новозавітні апокрифи‖. Апокрифічні Євангелія: Євангелія ебіонітів, 

Євангеліє євреїв, Євангеліє назореїв, ―Євангелія дитинства‖. Гностичні Євангелія: 

апокриф Іоанна, Євангеліє від Фоми, Євангеліє від Пилипа. Апокрифічні версії 

Діянь Апостольських. Апокрифічні послання. Апокрифічні Апокалпсиси. 

Ісотрична доля та значення апокрифічних текстів. 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

 

Тема. Моральна концепція Біблії. 

Біблійні джерела християнської етики. 

 Моральні принципи Старозавітньої традиції. Філософсько-богословський 

аналіз Десяти Заповідей Божих. Характерні особливості Старозавітньої моральної 

концепції: категоричність, імперативність, структурованість, алегоризм. Джерела 

моральних принципів Старого Завіту. 

 Новозавітня мораль – логічне продовження і розвиток Декалогу. 

Екстраполяція Десяти Заповідей через алгоритм любові. Моральний 



Євангельський закон. Нагірна проповідь Ісуса Христа – квінтесенція моральної 

концепції християнства. Блаженства як моральні категорії. Декалог і Нагірна 

проповідь – спільне і відмінне. Етичні категорії у Біблійній традиції та вченні 

отців Церкви: сутність та класифікація. 

Література 

Коган С. Библия в истории культуры - М., 1995 

Кривелев И.А. Библия: историко-критический анализ.-М, 1985. 

Косідовський Біблійні оповіді._ К.. 1978. 

Мень А. Мир Библии.-М., 1990 

Мицекивч А. Библиология.-  В 2-х т..-М., 1995 

Ренан Э. Євангелия. Ярославль, 1993. 

 

Тема. Переклади Біблії мовами народів світу: історія і   сучасність 

 Переклади Біблії як засіб релігійної комунікації. Святість Біблійних мов: 

іудейський та християнський підходи. Богословсько-канонічний та 

культурологічний підходи до перекладів Біблії. Проблеми інтерпретації Біблійних 

текстів у процесі перекладу. 

Переклади Старозавітнього тексту. Септуагінта. Проблема другоканонічних 

текстів. 

 Переклади Біблії європейськими мовами. Вульгата. Середньовічні 

переклади. Переклади ХІІ-ХУ ст. Переклади доби Реформації (ХVІ-ХVІІ ст.). 

Переклади Лютера та Еразма Ротердамського, Дж. Уїкліфа. Шведсько-датські 

переклади. Женевська Біблія. Біблія короля Якова. Переклади ХVІІІ ст. 

Краліцький переклад. Переклади Сан-Мігеля, А. Мартіні, Р. Сімоне, А.О. Кальме. 

Переклади ХІХ-ХХ ст. ―Екуменічні‖ або інтерденомінаційні переклади. Традиції 

перекладу Святого Письма в США, Англії та Німеччині. 

 Переклади Біблії мовами народів Близького та Далекого Сходу,  Передньої 

та Центральної Азії, Індії. 

 Церковнослов‖янські переклади російською мовою. Геннадіївська Біблія. 

Російське Біблійне товариство. Переклади        Г. Павського, архимандрита 



Макарія (Глухарєва). Синодальний переклад. Російські переклади ХІХ-ХХ ст. 

Білоруські переклади Біблії. 

  Переклади Біблії у світі: сучасна статистика. Екуменічні переклади як 

явище новітнього часу. 

Література 

Коган С. Библия в истории культуры - М., 1995 

Кривелев И.А. Библия: историко-критический анализ.-М, 1985. 

Косідовський Біблійні оповіді._ К.. 1978. 

Мень А. Мир Библии.-М., 1990 

Мицекивч А. Библиология.-  В 2-х т..-М., 1995 

Ренан Э. Євангелия. Ярославль, 1993. 

 

Тема. Переклади Біблії українською мовою 

Кирило-Мефодіївська традиція перекладу Біблії та Києво-руська традиція.  

Крехівський Апостол. Острозька Біблія. Окремі (часткові) переклади Святого 

Письма. Переклади М. Шашкевича, О.Бачинського, Я. Левицького, П. 

Морачевського. Біблійні інтерпретації Г. Сковороди.   

Перший повний переклад Біблії українською літературною мовою П.Куліша, І. 

Нечуя-Левицького та І. Пулюя. 

 Переклад І.Огієнка.  Василіянський переклад (І. Хоменко, І.Костецький), 

В.Барка. Створення Українського Біблійного товариства та четвертий повний 

переклад Біблії українською літературною мовою. Р. Турконяк та його бачення 

теорії перекладу Святого Письма.                                                     

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

 

Змістовий модуль 2. Біблія як культурологічно-філософський феномен 

Тема. Збереження тексту Біблії: манускрипти та видання 



 Глиняні таблички – ―остракони‖, папірус – ―біблос‖ як засоби збереження 

сакральних текстів стародавнього світу. Пергамент. Форма книг: сувої та зшитки. 

Біблійні абетки. Структура тексту та спосіб його фіксації. Книжники. Правила 

переписування Тори. Школи масоретів. Християнські переписувачі Біблії. 

Палімпсести – ―реліктові сховища‖ давніх текстів Біблії. Біблійні знахідки 

новітнього часу. Манускрипти ТаНаХу. Найдавніші рукописи Нового Завіту: 

папіруси, унціали, мінускули, лекціонарії. Цитати отців Церкви. Класифікація 

Біблійних рукописних традицій. 

 Рукописні ―рецензії‖ як перші ―критичні‖ видання біблійного тексту. 

Гекзапала Орігена. Рецензія Лукіана. Біблійні першодруки. Слов‖янські класичні 

першодруки. Поліглоти. Критичні видання Старого та Нового Завітів:  Еразм 

Ротердамський, Т. Без, Максим Грек. Публікації текстологічних матеріалів. 

Завдання текстуальної критики.   

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия:Милан, 1998. 

 

Тема. Принципи інтерпретації Біблії. Біблійна герменевтика 

Біблійна герменевтика як засіб інтерпретації Святого Письма. Принципи 

герменевтики. Літературні принципи інтерпретації: врахування оригінального 

тексту, важливість контексту, паралельні місця, врахування специфіки 

літературних родів Біблійного тексту. Знання умов написання твору. 

Недостатність методу цитат і біблійних прикладів. Символізм в Біблії.   

Біблійне богослов‖я. Бібідієхнавчі дисципліни. Гомілетичне та аналогічне 

тлумачення Біблії. Біблійна акомодація. Біблійна екзегеза. 

 Богословські принципи інтерпретації: узгодженість із переданням  та 

вченням Отців Церкви, аналогія віри, ―єдність Біблії‖. Значення герменевтичних 



принципів для поглибленого вивчення Біблії. Практичне застосування Біблійної 

герменевтики. Необхідість застосування герменевтичних принципів. 

 Філософська (загальна герменевтика) і Біблія. Екзистенціалістське та 

структуралістське тлумачення Біблії. Психоаналітичне тлумачення Біблії. 

Співвідношення підходів до інтерпретації Біблії. 

 Рівні, етапи та завдання герменевтичного аналізу (екзегези). Історико-

культурний та контекстуальний аналіз. Літературно-критичний аналіз. 

Теологічний аналіз. 

Література 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

Беленький М. О мифологии и философии Библии. М., 1977 

Гече Г. Библейские истории. – М., 1998 

Грив Ф.Д. Обзор Ветхого Завета.- М., 1997 

Коган С. Библия в истории культуры - М., 1995 

Кривелев И.А. Библия: историко-критический анализ.-М, 1985. 

Косідовський Біблійні оповіді. К., 1978. 

 

Тема. Історичні напрями дослідження і тлумачення Біблії 

          Давньоєврейська іудейська екзегеза. Талмудична екзегеза: рівні тлумачення. 

Спіноза як тлумач Біблійних текстів. Сучасна екзегеза в іудаїзмі. 

 Тлумачення Писання у ранньохристиянській традиції. Патристична екзегеза. 

Александрійська та Сирійські школи. Середньовічна християнська екзегеза. 

Екзегеза доби Реформації та Контрреформації. Проблемні аспекти протестантської 

екзегези, її лібералізація. 

 Раціоналістична біблеїстика. Тюбінгенська школа та її впливи. Міфологічна 

школа. Марксистська атеїстична критика. ―Неогерменевтика‖. Православно-

католицька біблеїстика та екзегеза ХУІІІ-ХХ ст. Міжконфесійні підходи у ХХ ст.  

Література 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 



Беленький М. О мифологии и философии Библии. М., 1977 

Гече Г. Библейские истории. – М., 1998 

Грив Ф.Д. Обзор Ветхого Завета.- М., 1997 

Коган С. Библия в истории культуры - М., 1995 

Кривелев И.А. Библия: историко-критический анализ.-М, 1985. 

Косідовський Біблійні оповіді. К.. 1978. 

 

Тема. Біблія в системі іудейського та християнського  Богослужінь 

Біблійні тексти як сакральний феномен.  Релігія Ізраїлю та її богослужбові 

практики. Тора і ТаНаХ у системі іудейських культово-обрядових практик.  

Біблійні тексти у християнському Богослужінні. Псалтир у християнській 

літургічній традиції. Псалтир Службова. Паремії. ―Біблійні пісні.‖ Апракоси та 

лекціонарії. Службове Євангеліє. Євангеліє-Апракос.  Апостол-Апракос. 

Біблійний текст у богослужбових канонах. Біблійні збірки для приватного читання 

(―четьї‖). Хронографи, Пандекти, Палеї. Структурування Біблії для Богослужіння 

та читання. 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

 

Тема. Антропологічні виміри трансцендентного у Біблії 

(філософсько-теологічний аспект) 

 Людина і Бог у Біблії. Іменування Бога в Біблії. Біблійне розуміння Бога. 

Персоналістичний монотеїзм. Уявлення про надприродніх істот: ангелологія, 

демонологія. Креативна концепція як засада біблійної антропології. Інтерпретація 

біблійних образів перших людей. Характерні ознаки біблійної антропології. 

Поняття серця в Біблії. Біблійна етнологія. Символіка культових речей, предметів 

та дій. 



 Поняття Завіту (Заповіту) як основа відношення між Богом і людиною у 

біблійній традиції. Поняття релігійної віри в Біблії. Класифікація релігійної віри за 

Келінбергером. Онтологічні підстави релігійної віри. Біблійна концепція релігії 

Типологія релігій за Біблією.. 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

 

Тема. Біблія як культурно-мистецький феномен 

 Особливості старозавітньої та новозавітньої біблійної ―книжності.‖ 

Літературні жанри в Біблії. Літературно-художні форми. Образотворчі засоби та 

прийоми в біблійних текстах.  

 Інтерпретація біблійних сюжетів у світовій літературі. Середньовічні 

обробки біблійних тем. Нове сприйняття Біблії в добу Відродження та Реформації. 

Впливи біблійних сюжетів на літературну традицію Нового часу. 

 Біблія і українська література. Біблійні впливи на давньоруську літературу. 

Ренесансно-гуманістична традиція в українській літературі та Біблія. Біблія в 

літературній спадщині Г.Сковороди. Біблійні інтерпретації в українській 

літературі  ХІХ-ХХ ст. та новітнього часу. 

 Біблія і театральне мистецтво. Містерії. Театр-вертеп. Біблійні сюжети в 

класичній та новітній драматургії. Біблія в музичній культурі. Біблійні сюжети в 

образотворчому мистецтві. Художня естетика Біблії. Біблія в світовому 

кінематографі. 

Література 

Гече Г. Библейские истории. – М., 1998 

Коган С. Библия в истории культуры- М., 1995 

Кривелев И.А. Библия: историко-критический анализ.-М, 1985. 

Косідовський Біблійні оповіді._ К.. 1978. 



Лезов С.В. История и герменевтика в изучении Нового Завета.- М., 1996 

Мень А. Мир Библии.-М., 1990 

Мицекивч А. Библиология.-  В 2-х т..-М., 1995 

 

Тема. Світ Біблії у соціально-побутовому та природознавчому 

аспектах 

 Праця та господарювання в Біблії. Селище. Cільський дім. Праця в полі. 

Домашні тварини. Професії та їх соціальний статус в Біблії. Медицина. Культово-

обрядова та звичаєва традиція в Біблії. Життя багатих людей. Культура гігієни в 

Біблії. Традиція кулінарної культури в Біблії. Символіка їжі. Символіка одягу в 

Біблії. Фінансова система. 

  Право в Біблії. Витоки біблійного права. Історичний розвиток форм 

судочинства у Біблії. Структура права в Біблії. Принципи здійснення правосуддя. 

Закон відплати. Моральні критерії юридичної практики. 

Біблійна мирологія.  Антиномія ―мир-безлад‖. Мир як творіння Абсолюту. 

Мирологічна аксіологія в Біблії. Мир у спільноті. Мир як результат морального 

діяння. Мир як спосіб реалізації  богоподібної особистості 

 Просторова символіка в Біблії. Небо і земля. Рай і пекло. Едем та Шеол. 

Пустеля. Гора. Шлях. Хронографічна концепція в Біблії. Лінійність біблійного 

часу. Час та вічність. Час як історія. Структурування та періодизація часу в Біблії. 

Біблійна есхатологія. Біблійна символіка чисел. Тваринно-рослинна символіка в 

Біблії. 

 

Література 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 



Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Структурний аналіз біблійних текстів 4 

2 Біблійна герменевтика і принципи інтерпретації Святого 

Письма 

2 

3 Біблійна моральна доктрина 2 

4 Порівняльний аналіз Синоптичних Євангелій 2 

5 Біблія в системі світової культури 4 

6 Біблія та українська духовна культура 3 

 Разом 17 

 

Питання для самостійної роботи, що виносяться на семінарські заняття 

 

1. Загальна характеристика біблієзнавчих дисциплін. 

2. Методологічні засади курсу. 

3. Методика роботи з біблійними текстами.  

4. Філософсько-світоглядні виміри іудейської традиції 

5. Філософсько-світоглядні виміри ранньохристиянської традиції. 

6.  Обґрунтуйте поняття біблійного канону. 

7. Виділіть критерії канонічності біблійних текстів. 

8. Усне право як джерело старозавітного канону. 

9. Філософсько-богословський контекст старозавітного канону. 

10. Охарактеризуйте новозавітні парафрази старозавітніх текстів. 

11. Дайте характеристику візіонерській літературі. 

12. У чому полягає специфіка синоптичних Євангелій? 

13. Порівняйте апокрифічну  традицію Старого та Нового Завітів 

14. Апокрифи в інтерпретації сучасної літературної традиції 

15. Проведіть порівняльний аналіз Старозавітної та Новозавітної моральних 

концепцій. 

16. Проаналізуйте структуру Декалогу. 

17. Визначте джерела християнської етики. 

18.  Дайте характеристику принципів перекладу Біблії. 



19. В чому полягає специфіка біблійних перекладів у східній та західній 

християнській традиціях? 

20. Виділіть етапи розвитку біблійних перекладів українською мовою. 

21. Біблійні знахідки Нового часу. 

22. Виділіть основні принципи біблійної герменевтики. 

23. Чим відрізняються принципи богословської та світської інтерпретації Біблії? 

24. Охарактеризуйте основні принципи раціоналістичної біблеїстики 

25. В чому полягає специфіка використання біблійних текстів у християнському 

та іудейському богослужіннях? 

26. Охарактеризуйте символіку культових речей   та дій у біблійних текстах. 

27. Дайте характеристику ангелології та демонології в Біблії. 

28. Біблійні сюжети у сучасній художній культурі (кіно, література, музика, 

малярство – на вибір) 

29. Охарактеризуйте основні принципи біблійної мирології. 

30. Просторова символіка в Біблії. 

 

Теми реферативних доповідей 

 

1. Канон Старого Завіту: історія та структура 

2. П‖ятикнижжя: філософсько-богословський аналіз. 

3. Креативна концепція Старого Завіту. 

4. Переклади Старого Завіту. 

5. Філософсько-богословський контекст П‖ятикнижжя. 

6. Новозавітні апокрифи. 

7. Філософсько-богословський аналіз Декалогу. 

8. Основні принципи Нагірної проповіді. 

9. Старий Завіт у православній, католицькій та протестантській редакціях. 

10. Апокрифічні старозавітні твори. 

11. Канон Нового Завіту: історія та структура. 

12. Порівняльний аналіз синоптичних Євангелій. 

13. Постать Ісуса Христа: євангельська інтерпретація. 



14. Книга Діянь апостолів як історичне джерело ранньохристиянської традиції. 

15. Давньоєврейська абетка. 

16. Людина і Бог у Біблії 

17. Основні етапи біблійної історії. 

18. Біблійна археологія. 

19. Основні принципи гомілетики. 

20. Світ природи в Біблії. 

21. Біблійні тексти у християнському Богослужінні. 

22. ТаНаХ у традиції іудейського богослужіння. 

23. Богословська концепція Біблії. 

24. Біблія і українська література 

25. Біблія як феномен світової літератури.  

26. Біблійні сюжети у сучасній світовій літературі. 

27. Біблійна проблематика у світовому кінематографі. 

28.  Біблійні норми – ―закони‖, ―приписи‖ та ―настанови‖ 

29. Професії у Біблії. 

30. Біблійні сюжети у світовій музичній культурі Нового та новітнього часу. 

 

Опрацювання першоджерел 

Біблійні тексти, інші релігійні тексти та джерела 

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови 

давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. United Bible 

Societies, 1991; Українське Біблійне Товариство, Київ, 1993. 

 

Довідкова література та коментарі 

Атлас библейской истории. С географическим указателем. Российское Библейское 

общество,1995. 

Большой путеводитель по Библии. М.,1993. 

Библейская энциклопедия. М.,1991. 

Гелей Г. Бiблiйний довiдник Геллея. Торонто,1985. 

Релігієзнавчий словник. К.,Четверта хвиля, 1996. 



 

Вступні твори 

Грив, Фред Дж. Обзор Ветхого Завета. "Духовное возрождение",М., 1997 

Как возникла Библия. Christische Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 1992. 

Косидовський З. Бiблiйнi оповiдi. К.,1978. 

Косидовский З. Сказания евангелистов. М.,1979. Мицкевич В.А. Библиология. в 2-

х тт. 

Свенцицкая И. Тайные писания древних христиан. М.,1981. 

Тенни, Мерілл К. Мир Нового Завета. Б.м.: International Correspondence Institute. 

1990. 

An Introduction to the Bible: A Jorney into Three Words. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, 1990. 

Koester, Helmut. Introduction to the New Testament. Berlin, 1982. 

Prickett, Stephen and Barnes, Robert. The Bible. Cambridge Univ. Press,1991 

Renfold, Rolf. The Old Testament: an Introduction. London,1985. 

 

Додаткова література до курсу 

Література, рекомендована до окремих розділів та подана в розділі "Бібліографія" 

підручника "Біблієзнавство. Вступний курс". 

Велику бібліографію біблієзнавчої літ-ри кирилицею та латиницею див. ткж в: 

Мень А. История религии в 7 тт.; т. 5, с. 383-418.; т. 7, с. 346-370/ 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Головащенко С. Біблієзнавство.-К., 1998 

 

Інтернет-джерела 

Кинематограф и Библия// Мень А. Словарь по библиологии http//bpc056-1/ 

psy/msu.ru/fam/books/dict/dict0.html/ 

Музыка и Библия// Мень А. Словарь по библиологии http//bpc056- 

1/ psy/msu.ru/fam/books/dict/dict0.html 

http:/www.wco.ru/biblio/books/(біблієзнавчий сайт) 



Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Біблієзнавство як наука про Біблію. 8 

2 Історичний та світоглядний контекст формування 

біблійних текстів 

8 

3 Структура Старого Завіту 8 

4 Сюжетні схеми Новозавітної традиції 8 

5 Апоккрифи як альтернатива біблійних текстів 8 

6 Порівняльний аналіз Старозавітної та Новозавітної 

моральних концепцій 

8 

7 Європейські переклади Біблії 8 

8 Сучасні переклади Біблії українською мовою: 

порівняльний аналіз 

8 

9 Найдавніші біблійні манускрипти 8 

10 Герменевтичні схеми тлумачення Біблії 16 

11 Українська традиція тлумачення Біблії. 8 

12 Біблійні тексти в християнському літургійному колі 8 

13 Бібілійні сюжети в світовій та українській літературі 8 

14 Специфіка монотеїзму у Старозавітній та Новозавітній 

традиціях 

8 

15 Особливості культури і побуту у біблійні часи. 16 

 Разом 136 

 



 Методи контролю 

Навчальна дисципліна ―Біблієзнавство‖ оцінюється за модульно-рейтинговою 

системою, яка складається з 2 модулів  

1 модуль проводиться на 10 тижні І семестру 

2 модуль – 18 тиждень І семестру 

Оцінювання відбувається за такими формами контролю: 

Поточний контроль, модульний контроль, залік 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточний контроль: 

Усна відповідь – 5 балів 

Реферативна доповідь -6 балів 

Доповнення – 3 бали 

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів  

 

Модульний контроль: 

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі протягом 

семестру. 

 

За кожен змістовий модуль – 10 балів. 

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 

балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів 

та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за 

формулою: 50 балів за поточний контроль + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – 

тестові завдання, 30 балів – усне опитування).  

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не 

допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом з дисципліни ―Біблієзнавство‖ 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 



 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах За національною шкалою 

  Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку  

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81-89 4 Дуже добре   

С 71-80  Добре  

D 61-70 3 Задовільно   

Е  51-60  Достатньо  



Методичне забезпечення 

Біблійні тексти, інші релігійні тексти та джерела 

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови 

давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. United Bible 

Societies, 1991; Українське Біблійне Товариство, Київ, 1993. 

 

Довідкова література та коментарі 

Атлас библейской истории. С географическим указателем. Российское Библейское 

общество,1995. 

Большой путеводитель по Библии. М.,1993. 

Библейская энциклопедия. М.,1991. 

Гелей Г. Бiблiйний довiдник Геллея. Торонто,1985. 

Релігієзнавчий словник. К.,Четверта хвиля, 1996. 

 

Вступні твори 

Грив, Фред Дж. Обзор Ветхого Завета. "Духовное возрождение",М., 1997 

Как возникла Библия. Christische Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 1992. 

Косидовський З. Бiблiйнi оповiдi. К.,1978. 

Косидовский З. Сказания евангелистов. М.,1979. Мицкевич В.А. Библиология. в 2-

х тт. 

Антонини, Бернардо. Введение в Библию.-М.1993 

Бартелеми Д. Бог и его образ: почерк библейского богословия. Милан, 1998 

Беленький М. О мифологии и философии Библии. М., 1977 

Гече Г. Библейские истории. – М., 1998 

Кривелев И.А. Библия: историко-критический аналіз.-М, 1985. 

Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

Свенцицкая И. Тайные писания древних христиан. М.,1981. 

Тенни, Мерілл К. Мир Нового Завета. Б.м.: International Correspondence Institute. 

1990. 



An Introduction to the Bible: A Jorney into Three Words. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, 1990. 

Koester, Helmut. Introduction to the New Testament. Berlin, 1982. 

Prickett, Stephen and Barnes, Robert. The Bible. Cambridge Univ. Press,1991 

Renfold, Rolf. The Old Testament: an Introduction. London,1985. 

 

Додаткова література до курсу 

1. Література, рекомендована до окремих розділів та подана в розділі 

"Бібліографія" підручника "Біблієзнавство. Вступний курс". 

2. Велику бібліографію біблієзнавчої літ-ри кирилицею та латиницею див. ткж в: 

Мень А. История религии в 7 тт.; т. 5, с. 383-418.; т. 7, с. 346-370/ 

3. Джош Мак Дауелл. Нові незаперечні свідчення, що потребують вироку.-Львів, 

2005. 

 

Інтернет-джерела 

Кинематограф и Библия// Мень А. Словарь по библиологии http//bpc056-1/ 

psy/msu.ru/fam/books/dict/dict0.html/ 

Музыка и Библия// Мень А. Словарь по библиологии http//bpc056- 

1/ psy/msu.ru/fam/books/dict/dict0.html 

http:/www.wco.ru/biblio/books/(біблієзнавчий сайт) 



Модульні питання для контрольної роботи: 

Модуль №1. 

1. Методологічні засади та принципи курсу. 

2. Міждисциплінарність курсу ―Біблієзнавство‖ 

3. Філософссько-світоглядний контекст творення біблійних текстів. 

4. Історія написання Старого Завіту. 

5. Структура Старого Завіту. 

6. Історія написання Нового Завіту. 

7. Структура Нового Завіту. 

8. Старозавітні апокрифи. 

9. Порівняльний аналіз Синоптичних Євангелій. 

10.  Новозавітні апокрифи. 

11. Моральні принципи Старого Завіту. 

12.  Новозавітня моральна доктрина 

13. Порівняльний аналіз старозавітної та новозавітної моральних концепцій. 

14. Європейські переклади Святого Письма. 

15.  Українська традиція перекладів Біблії. 

Модуль №2 

1. Біблійні манускрипти та виданняя: історія та структура. 

2. Принципи біблійної герменевтики. 

3. Світська традиція біблійної інтерпретації 

4. Богословська традиція тлумачення Біблії. 

5. Філософські підходи до інтерпретації Біблії. 

6. Українська бібліієзнавча традиція. 

7. Біблія в літургійному колі християнського Богослужіння. 

8.  ТаНаХ в іудейській богослужбовій практиці. 

9. Основні принципи біблійного богослов‖я. 

10. Креативна біблійна концепція. 

11. Літературні жанри в Біблії. 

12. Біблія в українській літературі.. 

13. Біблійні мотиви в українському (світовому) кінематографі. 



14. Біблійні сюжети в образотворчому   мистецтві. 

15. Просторова символіка Біблії. 



Тестові завдання: 

І. Теретичні аспекти курсу. Проблема канонічності біблійних текстів 

 

1. Біблієзнавство – це: 

а) складова частина релігієзнавства; 

б) самостійна наукова дисципліна; 

в) складова богослов‖я 

г) філософська дисципліна 

 

2. Термін ―канон‖ означає: 

а) правило, зразок; 

б) порядок, припис; 

в) склад, тлумачення 

 

3. ―Писаним‖ правом іудейської традиції вважається: 

 

а) ТаНаХ;  

б) Тора; 

в) П‖ятикнижжя; 

г) Талмуд 

 

Питання для підсумкового контролю 

•        Склад та структура Біблії. 

•        Етимологія походження назви Біблії та її складових частин. 

•        Апокрифічні та канонічні книги Біблії. 

•        Порівняння канонів в різних конфесійних традиціях. 

•        Мови Біблії. 

•        Найдавніші переклади Біблії. 

•        Слов'янські переклади Біблії. Переклади старою та сучасною українською      

          мовами. 

•        Біблія та герменевтична проблема. 



•        Історія релігійних тлумачень Біблії: давньоєврейська екзегетика. 

•        Історія релігійних тлумачень Біблії: патристика. 

•        Історія релігійних тлумачень Біблії: середньовічна екзегетика. 

•        Історія релігійних тлумачень Біблії: Реформація та рух пієтизму. 

•        Історія релігійних тлумачень Біблії: ліберальний протестантизм. 

•        Історія релігійних тлумачень Біблії: "діалектична теологія" та  

           неоортодоксія. 

•        Непогрішимість Біблії як базове положення релігійної герменевтики:    

           визначення II Ватиканського собору, "Чиказькі заяви". 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: античні критики. 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: єврейський скептицизм. 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: Б. Спіноза. 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: біблеїсти XYIII-XIX ст. 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: Тюбінгенська школа. 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: гегельянство та неогегельянство. 

•        Історія раціоналістичної критики Біблії: атеїстична критика. 

•        Техніка користування бібліографічним апаратом Біблії. Допоміжна  

            література для вивчення Біблії. 

•        Біблія в системі іудейського та християнського культу. 

•        Поширення Біблії у світі. Біблійні Товариства. 

•        Старий Заповіт в системі культури стародавнього Близького Сходу. 

•        Формування іудейської релігії. 

•        П'ятикнижжя: склад; назви книг в іудаїстській та християнській  

           традиціях.  

•        Основний зміст книг П'ятикнижжя. 

•        Синайське законодавство як кодекс релігійного та суспільного життя. 

•        Історичні криги Біблії в контексті історії Стародавнього Світу. 

•        Хронологія історичних подій, зображених у Біблії. 

•        Вавилонський полон та епоха "Реставрації". 

•        Загальнокультурні та світоглядні засади старозавітного історизму.    

           Джерела психологізації історії. 



•        Пророцькі книги Старого Заповіту. 

•        Пророки як релігійні та моральні вчителі. 

•        Старозавітні пророцтва про Месію: погляд християн. 

•        Повчальні книги Старого Заповіту.  

•        Моральна проблематика Старого Заповіту. 

•        Новозаповітний канон: датування та авторство окремих книг. 

•        Канонізаторська діяльність християнської Церкви. 

•        Апокрифи новозаповітної доби. 

•        Синоптичні Євангелія та синоптична проблема. 

•        Своєрідність Євангелія від Івана. 

•        Дії Св. Апостолів як джерело знань про історію ранньої Церкви. 

•        Структура, семантика та символізм Нагірної проповіді. 

•        Символіка Пасхи-Воскресіння та П'ятидесятниці. 

•        Розвиток християнського богослов'я в Посланнях св. Апостолів. 

•        Сутність опозиції апп. Петра і Павла в питанні про спасіння. 

•        Апокаліпсис в контексті біблійної апокаліптики та зародження    

           християнської релігії. 

•        Особа Ісуса: історичний та міфологічний підходи. 

•        Христос як Боголюдина: своєрідність трактування Божества. 

•        Христос в нехристиянських традиціях. 

•        Старозавітні моральні настанови та Мораль Нового Заповіту: чи     

           відбулися якісні зміни. 

•        Віри релігійної поняття в Біблії. 

•        Символіка простору в Біблії.  

•        Символіка часу та вічності у Біблії.  

•        Біблійна символіка чисел.  

•        Природа в Біблії: символіка стихій; тваринна та рослинна символіка.  

  



Методи контролю 

 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за 

кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного 

(проміжного), підсумкового (семестрового) контролю. 

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, 

якості виконання домашніх завдань, самостійної роботи та активності студента на 

занятті.  

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

«Біблієзнавство‖ здійснюється за п‖ятибальною шкалою. У кінці семестру 

виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо 

середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці два середні арифметичні додаються. 

Одержану суму середніх арифметичних множиться на коефіцієнт 10. За семестр 

студент набирає до 100 балів. 

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної 

групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених 

і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є 

підставою для зарахування заліку (якщо сума балів перевищує 51). 

Модульний контроль проводиться двічі на семестр, відповідно до графіка 

навчального процесу.  

Оцінка модульного контролю – змістового модуля (ЗМ-1, ЗМ-2) – виставляється з 

урахуванням результатів проведеного контрольного заходу цього ЗМ. 

Використовується п‘ятибальна шкала оцінювання. Середнє арифметичне оцінок за 

ЗМ істотно впливає на поточну успішність – кількість балів, набраних за семестр. 

У кінці семестру виводиться бал поточної успішності студента – кількість балів, 

що є сумою середніх арифметичних оцінок на семінарських заняттях і оцінок на 

модулях, помноженою на коефіцієнт 10. 

З дисципліни «Екологічна культура» передбачена така форма звітності, як залік, 

який проводиться у кінці семестру. Протягом семестру студент може набрати до 

100 балів. На заліку – максимально 50 балів. Складати залік дозволяється за 

бажанням. Для зарахування заліку студент повинен набрати не менше 51 балу 



(показники поточного і модульного контролів). Студент може отримати залік 

„автоматично‖ у разі достатньої кількості балів, набраної за семестр (більше 51 

балу).  

Оцінка ECTS та визначення Кількість балів від 1 до 100 Оцінка за традиційною 

п‘ятибальною системою 

А – відмінно 91-100 Відмінно 5 

В – дуже добре 81-90 Добре 4 

С – добре 71-80 Добре 4 

D – задовільно 61-70 Задовільно 3 

E – достатньо 51-60 Задовільно 3 

FX – незадовільно 25-50 Незадовільно 2 

F – незадовільно (потрібна додаткова робота) 0-24 Незадовільно 2 

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- Виступ з основного питання. 

- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях. 

-  Участь у інтерактивних формах організації заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). 

Контрольні заходи модульного контролю з «Біблієзнавства» проводяться під час 

семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. 

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у 

вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна 

застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні 

колоквіуми та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових 



модульного контролю при визначенні оцінки за ЗМ розробляється викладачем і 

затверджується кафедрою. 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Християнська етика”) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

Галузь знань 

 

(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Напрям 

 

(шифр, назва)
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

ІІІ-й -й 

Курсова робота – 

немає 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 36 

VІ-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год 

самостійної роботи 

студента –  2 год 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

баклавр 

18 год. Год. 

Практичні, семінарські 

18 год. Год. 

Лабораторні 

год. Год. 

Самостійна робота 

36 год. Год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: 

 

 



Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 

для заочної форми навчання - 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з  історією творення, основними принципами та 

засадами християнського етичного вчення. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

Основні норми та принципи християнської етики; 

Історичні етапи формування християнської етики; 

Структуру та філософського-богословське навантаження Декалогу та Нагірної 

проповіді; 

Специфіку християнської етики як філософсько-богословського вчення/ 

вміти: 

Аналізувати етичну проблематику в контексті християнської етики; 

Виявляти християнське наповнення філософсько-етичних категорій 

Здійснювати компаративний аналіз філософсько-моральних доктрин Старого та 

Нового Заповітів. 

Міжпредметні зв’язки 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 

дисципліна ―Християнська етика‖ є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ―бакалавр‖ спеціальності 

―культурологія‖, є базовою для вивчення курсу ―Релігієзнавство‖, пов‘язується з 

такими дисциплінами як ―Історія світової культури‖, ―Історія української 

культури‖, ―Християнська етика‖, ―Політика та релігія‖ тощо. 



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

У тому числі Усьог

о 

у тому числі 

Л П Ла

б 

ін

д 

С

р 

л п ла

б 

Ін

д 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

Змістовий модуль 1. Джерела та історія формування християнської етики 

Тема 1. Предмет, 

структура та 

завдання курсу 

християнської 

етики 

 2    4       

Тема 2. Джерела 

християнської 

етики 

 2 2   2       

Тема 3. Категорії 

християнської 

етики в історії 

етичної думки 

античного світу, 

середньовіччя та 

відродження 

 2 4   2       

Тема 4.  Розвиток 

християнської 

етики у 

філософсько-

етичній думці 

Нового часу та 

сучасної доби 

 2           



Тема 5. 

Християнські 

основи 

української 

етичної думки. 

 2 4   2       

Разом Змістовий 

модуль1 

 10 10   1

0 

      

Змістовий модуль 2. Дефінітивно-категоріальні та прикладні аспекти 

християнської етики 

Тема 1. Основні 

категорії та базові 

поняття 

християнської 

етики 

(дефінітивний 

аспект) 

 2 2   2       

Тема 2. Моральні 

вартості людини в 

контексті 

християнської 

етики 

 2    2       

Тема 3. 

Християнський 

моральний закон і 

життя людини 

 2 4   4       

Тема 4. 

Християнські 

моральні вартості 

в контексті 

етичних доктрин 

релігій світу 

 2 2   2       



Разом – зм. 

модуль1 

 8 8   1

0 

      

 

Змістовий модуль 1. Джерела та історія формування християнської етики 

Тема. Предмет, структура та завдання курсу християнської етики 

Походження і значення термінів ―етика‖ і ―мораль‖. Функції моралі. Етика в 

системі філософських наук. Етика і релігія. Етика і моральне богослов‖я. 

Предмет і завдання християнської етики. Методологія курсу. Суб‖єкт, 

предмет та об‘єкт християнської етики. 

Література 

Протоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской  этики. – М.,2000. 

Жан Марі Обер. Моральне богослов‖я. – Львів, 1994. 

Марусяк М. Моральне богослов‖я. – Снятин, 2000. 

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999. 

Войтыла К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. -   №1. 

Калашник А. Загальні методи вивчення предмета  християнська етика.-Львів, 

2001. 

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра.-М., 1991. 

 

Тема. Джерела християнської етики 

Природній моральний закон. Позитивний Божий закон. 

Декалог: філософсько-етичний та богословський аналіз. Особливості 

Декалогу. Моральний Євангельський закон.  Порівняльний аналіз моральних 

концепцій Старого та Нового Завіту. Моральний ідеал християнства. 

Література 

Біблія. 

Життя у Христі. Моральна катехиза. –Львів, 2004 

Принципи морального життя. –Львів, 1997. 

Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988. 

Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. –М., 1992. 

Булгаков С. Православие.- М., 1987 



 

Тема.   Категорії християнської етики в історії етичної думки           

античного світу, Середньовіччя та Відродження 

Антична філософська традиція в християнському контексті. Платон, Сократ, 

Арістотель, Епікур. Філософія стоїцизму: спільне та відмінне з християнством. 

Християнські основи етики середньовіччя. Етичне вчення отців Церкви. 

Моральні акцентації східної та західної патристики. Етичні концепції 

Августина та Фоми Аквінського. Етична доктрина схоластів. Деїстичні 

основи етики Відродження. 

Література 

Біблія 

Лахно А.І., Варенко В.М. Християнська етика (в поняттях категоріях). – Київ, 

2002. 

Aдорно Т. Проблемы философии морали.-М.. 2000. 

Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М.,  1987. 

Иванов В. История этики средних веков. – Л., 1989. 

Страх и трепет.- К., 1993 

Православная духовность. – М.,1998 

 

Тема. Розвиток християнської етики  у філософсько-етичній думці     

Нового часу та сучасної доби 

Етичні концепції Лютера, Кальвіна та Цвінглі. Етика Реформації. 

Етичні концепції Нового часу. Бруно, Декарт, Спіноза. Християнська 

моральна аксілогія  в контексті етичної думки Просвітництва. Локк, Гоббс, 

Вольтер, Руссо, Дідро. Антихристиянський характер масонського руху. 

Християнські вартості в етиції Канта, Гегеля. Християнська критика етичної 

концепції Ніцше. Християнські основи етичного вчення Л. Толстого. Етичні 

концепції російської православної філософії. Флоренський, Бердяєв, Соловйов. 

Християнськість етичного вчення А.Швейцера. Християнський 

екзистенціалізм. Сартр, Камю. ―Засади етичні‖ Івана Павла ІІ. 

 



 

Література 

Протоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской  этики. – М.,2000. 

Жан Марі Обер. Моральне богослов‖я. – Львів, 1994. 

Марусяк М. Моральне богослов‖я. – Снятин, 2000. 

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999. 

Войтыла К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. -   №1. 

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра.-М., 1991. 

Каст М. Шлях до успіху. –Львів, 1993. 

Религиозные традиции мира.: В 2 т. – Т.2. – М., 1996. 

Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988. 

Страх и трепет.- К., 1993 

 

Тема. Християнські основи української етичної думки 

Моральна аксіологія дохристиянських етичних поглядів праукраїнців. 

Дуальність та екзистенційність української етичної думки. Принцип калокагатії. 

―Культура сорому‖ та ―культура провини‖. 

Християнсько-моральні основи оригінальної та прикладної літератури Київської 

Русі. ―Шестиднев‖. ―Слово про закон і благодать‖. ―Ізборники‖. Києво-Печерський 

патерик. ―Повчання Володимира Мономаха…‖ 

Етична думка доби українського Відродження і християнство. Християнсько-

ортодоксальна етика. І.Вишенський. К. Сакович.Гуманістичні основи ренесансної 

християнської етики. Деїзм. Етична концепція братського руху. Ю. Дрогобич. С. 

Оріховський. П. Русин. Барокова традиція української християнської етики.               

Г. Сковорода. 

Етичні погляди Т. Шевченка та українських романтиків.  М. Гоголь. І. Франко. К. 

Ушинський. 

Етична концепція А. Шептицького та І. Огієнка. 

Християнські основи сучасної української етики. Г.Ващенко. О.Вишневський. 

Література 



Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини  ХІХ-поч.ХХ ст.-К., 

1993. 

Сінькевич О.Б. Етика. Курс лекцій.-Львів, 1999. 

Шлемкевич М. Загублена українська людина.  –К., 1992 

Україна: філософський спадок століть. Вип..37-38.-К.. 1998. 

Юркевич П. Вибране. – К., 1993. 

Прокопович Ф. Суть, походження та види почуттів.-К., 2000. 

Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). –Львів, 1993 

 

Змістовий модуль 2. Дефінітивно-категоріальні та прикладні аспекти 

християнської етики 

Тема. Основні категорії та базові поняття християнської етики   

(дефінітивний аспект) 

Християнське розуміння добра та зла. Теодіцея. Добро -  Бог та Боже творіння. 

Вияви добра у житті людини. Добро як Божий дар. Вибір добра. Поняття зла. Зло – 

відсутність добра. Гріх як зло. Причини та етапи розвитку гріха. Класифікація 

гріхів. Спокуса та її види. Випробування: поняття та класифікація. 

Християнське розуміння свободи. ―Свобідна воля‖ як право людини вибирати між 

добром та злом. Повага Бога до права людського вибору. Рівні християнської 

свободи: свобода пошуків Бога та свобода в Бозі. Формула свободи Августина 

Блаженного ―Полюби Бога і роби, що хочеш‖.  Потреба реалізації свободи. 

Парадокс свободи. Свобода християнина як звільнення від страху смерті. 

Поняття обов‘язків християнина. Евдемоністичний та деонтологічний підходи до 

християнського обов‘язку. Безумовність, категоричність та добровільність як 

вимоги до обов‘язку християнина. Класифікація християнських обов‘язків. 

Страждання та його сенс у житті християнина. Випробування як вияв ―Божої 

педагогіки‖. Причини та наслідки страждань. 

Смерть у християнському розумінні. Амбівалентність християнського 

розуміння смерті. Смерть як наслідок гріха. Смерть – початок вічності. Місія 

Христового Воскресіння у християнському трактуванні смерті. 



Совість як фундаментальний вияв християнськості людини. Види совісті. 

―Безсовістність‖ як парадокс християнської етики. Поняття ―чистої‖ совісті. 

Каяття та провина у християнському житті. 

Щастя як відчуття єднання з Богом. Блаженства як вияв християнського 

щастя. Концепції сенсу життя як засіб реалізації людського щастя. Парадокс 

щастя: християнський погляд. 

Література 

Життя у Христі. Моральна катехиза. –Львів, 2004 

Лахно А.І., Варенко В.М. Християнська етика (в поняттях        категоріях). – 

Київ, 2002. 

Кодекс законів східних церков. Рим, 1993. 

Принципи морального життя. –Львів, 1997. 

Протоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской  этики. – М.,2000. 

Жан Марі Обер. Моральне богослов‖я. – Львів, 1994. 

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999. 

Левінас Е., Касторіадіс К. Політика та етика. –К., 1999 

Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988. 

Страх и трепет.- К., 1993 

Благоговение перед жизнью.-М., 1962 

 

Тема. Моральні вартості людини в контексті 

християнської етики 

Поняття моральної вартості та чесноти. Християнська аксіологія. Вищі та 

нижчі моральні вартості. Гідність та покликання людини. Честь та гідність 

християнина. Гідність як вияв богоподібності людини. Співвідношення честі та 

гідності як тіла та душі. 

Поняття Божих (богословських чеснот). Класифікація Фоми Аквінського. 

Поняття віри. Класифікація віри (схема Келінбергера). Довіра Богу. Зовнішні 

прояви Богу. Вірність. Віра і спасіння. Гріхи проти віри. Надія як богословська 

чеснота. Любов – квінтесенція християнської етики. Гімн любові апостола Павла. 

Види любові Властивості та характеристики християнської любові. 



Милосердя як один із виявів любові. Практика християнського милосердя. 

Проблеми квазіблагодійництва. Форми християнського милосердя: милостиня, 

морально-духовна допомога, братерське виправлення. 

Справедливість. К. Сієнська та Г. Сковорода про ―нерівну рівність‖. Розуміння 

Божої справедливості, її співвідношення з людською. Види справедливості: 

розподільча, зрівняльна та відплатна. Принципи рівності та взаємності у контексті 

християнської справедливості. Завдання християнської справедливості. 

Досконалість християнина як усвідомлення власної недосконалості. 

Парадокс досконалості. 

Моральні чесноти особистої діяльності: розсудливість (мудрість), 

поміркованість, мужність. 

Література 

Життя у Христі. Моральна катехиза. –Львів, 2004 

Лахно А.І., Варенко В.М. Християнська етика (в поняттях        категоріях). – 

Київ, 2002. 

Кодекс законів східних церков. Рим, 1993. 

Принципи морального життя. –Львів, 1997. 

Протоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской  этики. – М.,2000. 

Жан Марі Обер. Моральне богослов‖я. – Львів, 1994. 

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999. 

Левінас Е., Касторіадіс К. Політика та етика. –К., 1999 

Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988. 

Страх и трепет.- К., 1993 

Благоговение перед жизнью.-М., 1962 

 

Тема. Християнський моральний закон і життя людини 

Поняття морального закону, його класифікація. Природні, позитивні, Божі 

закони та їх співвідношення. 

Моральна ситуація сучасності в контексті християнської етики. Моральні 

характеристики сучасного світу. Апостазія. Парадокси моральної оцінки та 

моральної поведінки. 



Інститут сім‘ї в християнській традиції. Функції сім‘ї. Дружба, кохання, 

любов у контексі сімейних відносин. Шлюб як освячення сім‘ї. Сексуальність: 

християнські виміри. Моральні небезпеки сучасної сім‘ї . 

Цінність людського життя та її загрози у сучасному світі: аборти, 

клонування, трансплантація, евтаназія, смертна кара. 

Проблеми суспільної моралі в конексті християнських моральних вартостей. 

Патріотизм, легітимність. Основи християнської мирології. 

Література 

Життя у Христі. Моральна катехиза. –Львів, 2004 

Кодекс законів східних церков. Рим, 1993. 

Протоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской  этики. – М., 2000. 

Жан Марі Обер. Моральне богослов‘я. – Львів, 1994. 

Каст М. Шлях до успіху. –Львів, 1993. 

Гейзінга Й. Homo ludens.-К., 1994. 

Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни. –К., 1994 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью.-М., 1962 

Іван Павло ІІ. Переступити поріг надії.-Львів, 1995. 

Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). –Львів, 1993 

 

Тема. Християнські моральні вартості в контексті етичних доктрин  

релігій світу 

Моральні традиції політеїстичних релігій – індуїзму, джайнізму, сикхізму, 

даосизму, конфуціанства, синтоїзму, зороастризму. 

Моральні принципи монотеїстичних релігій – іудаїзму, буддизму та ісламу: 

спільне та відмінне з християнською моральною доктриною. 

Неорелігійна традиція. Моральний релятивізм неохристиянських течій. 

Неоязичництво, неоорієнталізм, синкретичні культи – моральні основи. 

Сатанізм – моральний антипод християнства: богословсько-філософська 

оцінка. 

Література 

Релігієзнавство/ під ред Лубського. – К., 2000 



Религиозные традиции мира.: В 2 т. – Т.2. – М., 1996. 

Маріо ді Фйоріно Тоталітарні інституції і ―промивання мізків‖. – Львів, 2000. 

Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988. 

Мень А. История религии. – М., 1997 

Буковський К. Сучасні релігії та християнство.- Краків, 1986. 



Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Біблія як джерело християнської етики 4 

2 Християнські етичні категорії в традиції історико-

філософської та богословської думки середньовіччя 

4 

3 Українська етична традиція: християнський контекст 2 

4 Моральна ситуація сучасності в контексті християнської 

етики 

2 

5 Прикладні аспекти християнської етики 4 

6 Християнська етика та моральні доктрини буддизму та 

ісламу (порівняльний аналіз) 

2 

 Разом 18 

 

 



Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Етика і моральне богослов‖я 4 

2 Моральний ідеал християнства 4 

3 Філософія  та етика стоїцизму: спільне та відмінне з 

християнством 

4 

4 ―Філософія життя‖ та християнська етика 4 

5 Етичні концепції Нового часу. 4 

6 Парадокс свободи: практичні ілюстрації 4 

7 Парадокс досконалості: практичні ілюстрації 4 

8 Моральна характеристика сучасного світу. Моральна 

криза та її вияви 

4 

9 Компаративний аналіз моральних принципів 

монотеїстичних релігій 

4 

 Разом 36 

 

Питання для самостійної роботи, що виносяться на семінарські заняття 

1. Етика і релігія. 

2. Етика і моральне богослов‖я. 

3. Християнська етика і катехитика. 

4. Особливості Декалогу. Філософія стоїцизму: спільне та відмінне з 

християнством. 

5. Християнська моральна аксілогія  в контексті етичної думки 

Просвітництва. 

6. Антихристиянський характер масонського руху. 

7. Християнська критика етичної концепції Ніцше. 

8. Етичні концепції російської православної філософії. Флоренський, 

Бердяєв, Соловйов. 

9. ―Засади етичні‖ Івана Павла ІІ. 



10. Принцип калокагатії. ―Культура сорому‖ та ―культура провини‖ в 

українській етичній думці 

11. Християнсько-ортодоксальна етика доби українського Ренесансу. 

12. Барокова традиція української християнської етики.               Г. 

Сковорода. 

13. Теодіцея. 

14. Класифікація гріхів. 

15. Випробування: поняття та класифікація. 

16. Християнське розуміння свободи. 

17. Формула свободи Августина Блаженного. 

18. Евдемоністичний та деонтологічний підходи до християнського 

обов‘язку. 

19. Страждання та його сенс у житті християнина. 

20. Амбівалентність християнського розуміння смерті. 

21. Воскресіння у християнському трактуванні смерті. 

22. Поняття ―чистої‖ совісті. 

23. Парадокс щастя: християнський погляд. 

24. Честь та гідність християнина. 

25. Класифікація віри (схема Келінбергера). 

26. Принципи рівності та взаємності у контексті християнської 

справедливості. 

27. Досконалість християнина як усвідомлення власної недосконалості. 

28. Моральні чесноти особистої діяльності: розсудливість (мудрість), 

поміркованість, мужність. 

29. Проблеми суспільної моралі в конексті християнських моральних 

вартостей. 

30. Моральний релятивізм неохристиянських течій. 

31. Сатанізм – моральний антипод християнства: богословсько-філософська 

оцінка. 

 

 



Теми реферативних доповідей 

1. Бог у Старому і Новому Завітах: порівняльний аналіз 

2. ―Гімн любові‖ апостола Павла 

3. Десять заповіднй: богословсько-правовий аналіз 

4. Східні отці церкви про першородний гріх 

5. Проблема теодицеї у творчості Августина. 

6. Християнська концепція свободи (за Августином) 

7. Класифікація етичних категорій  Фомою Аквінськиим 

8. Український психоментальний тип (християнський аналіз) 

9. ―Слово про закон і благодать‖: філософсько-етичний аналіз 

10. Морально-етичні засади діяльності братського руху 

11. Концепція ―сродної праці‖ Г. Сковороди 

12. Причини моральної кризи сучасного світу 

13. Масова культура:  pro et contra 

14. Шляхи виходу з духовно моральної кризи. 

15. Аборт: медична та богословська оцінка 

16. Смертна кара: за і проти 

17. Евтаназія: за і проти 

18. Християнство та іслам: спільність та відмінність етичних концепцій 

19. Етична доктрина буддизму: християнський аналіз 

20. Моральні концепції неорелігійних утворень 

 

Опрацювання першоджерел 

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови 

давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. United Bible 

Societies, 1991; Українське Біблійне Товариство, Київ, 1993. 



Методи контролю 

Навчальна дисципліна ―Християнська етика‖ оцінюється за модульно-

рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів 

1 модуль проводиться на 10 тижні І семестру 

2 модуль – 18 тиждень І семестру 

Оцінювання відбувається за такими формами контролю: 

Поточний контроль, модульний контроль, залік 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточний контроль: 

Усна відповідь – 5 балів 

Реферативна доповідь -6 балів 

Доповнення – 3 бали 

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів 

Модульний контроль: 

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі 

протягом семестру. 

За кожен змістовий модуль – 10 балів. 

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 

балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів 

та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за 

формулою: 50 балів за поточний контроль + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – 

тестові завдання, 30 балів – усне опитування). 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 

середнє арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не 

допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом з дисципліни ―Біблієзнавство‖ 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 



 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

 

 



Методичне забезпечення 

Життя у Христі. Моральна катехиза. –Львів, 2004 

Кодекс законів східних церков. Рим, 1993. 

Лахно А.І., Варенко В.М. Християнська етика (в поняттях        категоріях). – 

Київ, 2002. 

Иванов В. История этики средних веков. – Л., 1989. 

Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини  ХІХ-поч.ХХ ст.-К., 

1993. 

Сінькевич О.Б. Етика. Курс лекцій.-Львів, 1999. 

Принципи морального життя. –Львів, 1997. 

Пртоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской  этики. – М.,2000. 

Жан Марі Обер. Моральне богослов‖я. – Львів, 1994. 

Марусяк М. Моральне богослов‖я. – Снятин, 2000. 

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999. 

Войтыла К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. -   №1. 

Калашник А. Загальні методи вивчення предмета  християнська етика.-Львів, 

2001. 

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра.-М., 1991. 

Каст М. Шлях до успіху. –Львів, 1993. 

Религиозные традиции мира.: В 2 т. – Т.2. – М., 1996. 

Маріо ді Фйоріно Тоталітарні інституції і ―промивання мізків‖. – Львів, 2000. 

Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988. 

Страх и трепет.- К., 1993 

Соловйов В.С. Сочинения. В 2-х т.-М., 1990. 

Бердяев Н. О назначении человека. –М., 1993 

Гейзінга Й. Homo ludens.-К., 1994. 

Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни. – К., 1994 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью.-М., 1962 

Іван Павло ІІ. Переступити поріг надії.-Львів, 1995. 

Мень А. История религии. – М., 1997 

Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. –М., 1992. 



Православная духовность. – М.,1998 

Модульні питання для контрольної роботи: 

Модуль №1 

1. Етика, мораль, моральність: етимологія та визначення. 

2. Предмет та завдання християнської етики. 

3. Структура християнської етики. 

4. Джерела християнської етики. 

5. Етика і релігія. 

6. Декалогфілософсько-богословський аналіз. 

7. Євангельський моральний закон. 

8. Порівняльний аналіз Старозавітньої та Новозавітньої моральних 

концепцій. 

9. Моральний ідеал християнства. 

10. Християнські категорії в контексті античної етичної традиції. 

11. Етичні категорії у вченні Августина. 

12. Моральне вчення Фоми Аквінського. 

13. Моральна доктрина Реформації. 

14. Християнська етична традиція в добу Просвітництва. 

15. Християнська етична думка в добу Нового часу. 

16. Християнська етична думка ХХ ст. та сучасної доби. 

17. Києворуська християнська етична традиція. 

18. Етична думка українського ренесансу: тенденції та представники. 

19. Етичні погляди Г. Сковороди. 

20. Основи української етичної думки ХІХ-ХХ ст. (християнський аспект). 

Модуль №2 

1. Християнське розуміння добра та зла. 

2. Поняття гріха. 

3. Класифікація гріхів. 

4. Спокуса та її види. 

5. Християнське розуміння свободи. 

6. Обов‘язки християнина. 



7. Страждання у вимірі християнської етики.. 

8. Поняття смерті у християнській етиці. 

9. Совість. Види совісті. 

10. Щастя у розмінні християнської етичної традиції. 

11. Честь та гідність християнина. 

12. Віра як богословська чеснота. 

13. Надія як богословська чеснота. 

14. Любов як богословська чеснота. 

15. Практика християнського милосердя. 

16. Християнське розуміння справедливості. 

17. Поняття християнської досконалості. 

18. Моральні чесноти особистої діяльності: розсудливість (мудрість), 

поміркованість, мужність. 

19. Класифікація моральних законів. 

20. Моральна ситуація сучасності в контексті християнської етики. 

21. Сім‘я як християнська інституція. 

22. Цінність людського життя та її загрози у сучасному світі: християнський 

погляд. 

23. Проблеми суспільної моралі в контексті християнських моральних 

вартостей. 

24. Моральні традиції політеїстичних релігій і традиція християнської етики 

(за вибором). 

25. Моральні традиції монотеїстичних релігій і традиція християнської етики 

(за вибором). 

26. Християнська моральна оцінка неорелігійної традиції. 



Тести з курсу «Християнська етика»(зразки) 

Варіант 1 

1.Виконайте контрольні завдання: 

1.Які підстави вважати етику, в т.ч. і християнську,  філософською наукою? 

2.Який зв‖язок між етикою та релігією? 

3.В чому полягає відмінність між християнською етикою та катехизацією? 

2. Виконайте тести: 

1. Етика – це 

(а) соціальна наука 

(б)компонент релігійного знання 

(в)філософська наука 

(г)тип культурологічного знання 

2. Хто вперше виділив етику в окрему галузь знання 

а) Піфагор 

б) Сократ 

в) Аристотель 

3. Завдання християнської етики полягає у: 

а) наверненні у віру, 

б)ознайомлення з християнською моральною доктриною 

в)вихованні на основі християнських моральних цінностей 



Питання для підсумкового контролю 

Етика, мораль, моральність: етимологія та визначення. 

Предмет та завдання християнської етики. 

Структура християнської етики. 

Джерела християнської етики. 

Етика і релігія. 

Декалогфілософсько-богословський аналіз. 

Євангельський моральний закон. 

Порівняльний аналіз Старозавітньої та Новозавітньої моральних концепцій. 

Моральний ідеал християнства. 

Християнські категорії в контексті античної етичної традиції. 

Етичні категорії у вченні Августина. 

Моральне вчення Фоми Аквінського. 

Моральна доктрина Реформації. 

Християнська етична традиція в добу Просвітництва. 

Християнська етична думка в добу Нового часу. 

Християнська етична думка ХХ ст. та сучасної доби. 

Києворуська християнська етична традиція. 

Етична думка українського ренесансу: тенденції та представники. 

Етичні погляди Г. Сковороди. 

Основи української етичної думки ХІХ-ХХ ст. (християнський аспект). 

Християнське розуміння добра та зла. 

Поняття гріха. Класифікація гріхів. 

Спокуса та її види. 

Християнське розуміння свободи. 

Обов‖язки християнина. 

Страждання у вимірі християнської етики.. 

Поняття смерті у християнській етиці. 

Совість. Види совісті. 

Щастя у розмінні християнської етичної традиції. 

Честь та гідність християнина. 



Віра як богословська чеснота. 

Надія як богословська чеснота. 

Любов як богословська чеснота. 

Практика християнського милосердя. 

Християнське розуміння справедливості. 

Поняття християнської досконалості. 

Моральні чесноти особистої діяльності: розсудливість (мудрість), 

поміркованість, мужність. 

Класифікація моральних законів. 

Моральна ситуація сучасності в контексті християнської етики. 

Сім‘я як християнська інституція. 

Цінність людського життя та її загрози у сучасному світі: християнський 

погляд. 

Проблеми суспільної моралі в контексті християнських моральних вартостей. 

Моральні традиції політеїстичних релігій і традиція християнської етики (за 

вибором). 

Моральні традиції монотеїстичних релігій і традиція християнської етики (за 

вибором). 

Християнська моральна оцінка неорелігійної традиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


