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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Етика та естетика» призначена для здобувачів 

вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» педагогічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету.  

Навчальна дисципліна складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Дошкільна освіта». Вивчення 

загальноосвітнього курсу «Етика та естетика» передбачає ознайомлення 

студентів із основними теоріями та проблемами сучасної світової та вітчизняної 

етичної та естетичної думки, їхньої історії, з розмаїттям підходів, методології, 

теоретичних побудов, відповідно до ОПП. 

Зміст курсу орієнтований на ознайомлені здобувачів освіти з сутністю 

моралі, основними поняттями та категоріями моралі, рівнями функціонування 

моральної свідомості, а також опануванні ними знаннями про сутність 

естетичного, зміст основних естетичних категорій, мистецтва та його складових.  

Предметом навчальної дисципліни є мораль як форма індивідуальної та 

суспільної свідомості, загальні закономірності їх буття, а також виразні форми 

дійсності, зокрема мистецтво, що мають безпосередню цінність для почуттів.  

Мета курсу: формування у студентів загальних уявлень про найважливіші 

етичні та естетичні категорії, знань про основні етапи розвитку теорії моралі, 

розкрити суть законів краси і гармонії, теорії і практики художньої творчості, 

виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у сфері професійної 

діяльності, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та 

художньо-творчих методів.  



Цілі курсу: на основі загальнолюдських цінностей, забезпечити глибоке 

засвоєння специфіки етичного та естетичного осягнення дійсності та сприяти 

формуванню високої світоглядно-методологічної культури мислення; 

розширити та поглибити пізнавально-орієнтаційні знання студентів, майбутніх 

фахівців, у сучасній соціальній реальності; сформувати творче мислення в 

пізнанні соціальних явищ. Розкрити основи морального аспекту професійної 

діяльності, виробити вміння практично використовувати набуті знання у 

подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях,  переконливо 

відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення категорії краси.  

Загальні компетентності 

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові 

цінності; 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення , аналізу та синтезу; 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії; 

КЗ-9. Здатність до безпечної діяльності. 

Компетентності спеціальні (фахові) КС 

КС.-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової 

літератури; 

КС.-2. Здатність до розвитку у дітей дошкільного віку базових якостей 

особистості (самостійність, креативність, свобода, ініціативність); 

КС.-4. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

первинних уявлень про природне, соціальне довкілля. 

КС.-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку 

навичок свідомого дотримання суспільно-визнаних моральних норм. 

Формат курсу: проведення практичних занять, творчі індивідуальні 

завдання, консультації, залік.  

Політика курсу: жодні форми порушення академічної доброчесності або 

нетерпимості не толеруються. 



Політика відвідуваності: пропущені практичні заняття компенсуються 

додатковою перездачею матеріалу у час, відведений для консультацій. 

Виконання індивідуального завдання обов’язкове. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка з 09:05 до 12:35 (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00. 

E-mail викладача: victormyshkov@gmail.com 

 

 


