
Етика та естетика 
(назва вибіркової дисципліни) 

Семестр: IV 
 

Обсяг дисципліни:  

  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

  аудиторні години – 32 (лекції – 16, семінарські – 16) 
 

Лектор: Пасічник І. Я. (ел. адреса: pasitschnyk@gmail.com) 
 

Результати навчання: 

 Знати історію виникнення та розвитку етики, а також естетики, основні поняття 
етики, а також естетики в їх історико-філософському та культурному контексті, 

основні проблеми та питання, що мають відношення до даних понять. 

 Вміти аналізувати історичні концепції етики, а також естетики та орієнтуватися в 

основних підходах до розуміння та тлумачення понять етики, а також естетики. 
  

Анотація  навчальної дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Етика та естетика» має та меті ознайомлення студентів з основними 

питаннями, що стосуються виникнення та розвитку поняття і науки етики та поняття і науки 

естетики; прояснення підстав, сутності та трансформації понять етики і моралі, а також 

поняття естетики. 
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