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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати навчальну дисципліну, працювати з навчальною та спеціальною 

літературою з розділів етики та естетики; ознайомити з основними категоріями 

етики та естетики, особливостями професійної етики, моральним змістом 

трудової діяльності, службовим етикетом і формами ділового спілкування, а 

також розвивати морально-естетичну культуру здобувачів вищої освіти, 

формувати гуманістичне ставлення до професійної діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: філософсько-методологічний зміст категоріально-понятійного 

апарату навчальної дисципліни з метою його застосування в професійній 

діяльності; основні напрями і течії сучасної етики та естетики, їх 

безпосереднього відтворення у духовному світі людини; вимоги основних 

нормативно-правових актів у сфері моралі та етики; основи службового етикету 

і форми ділового спілкування; 

вміти: орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної етики та 

естетики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі людини; оцінити 

ситуацію морального вибору і морального конфлікту, визначити шляхи їх 

розв’язання та при потребі ступінь професійного ризику; обґрунтувати та 

забезпечити виконання комплексу робіт з попередження виникнення 

конфліктних ситуацій у сфері ділового спілкування і службового етикету; 

орієнтуватися в основних нормативно-правових актах у сфері моралі та етики; 

розвивати творчий потенціал, що спрямований на досягнення успіху у 

професійній діяльності, підтримувати прагнення до самовдосконалення та 

найвищої професійної майстерності.  

Види самостійної роботи: з друкованими джерелами, з конспектом лекцій, 

пошук необхідних матеріалів у мережі Internet. 
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Самостійна робота студентів забезпечується методичними розробками, які 

є у бібліотеці КрНУ імені Михайла Остроградського. Також студент може 

користуватися конспектами лекцій і практичних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить 

питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; 

перелік літератури зі вказівкою сторінок, де можна знайти відповіді на питання 

для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити 

необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.  

Навчатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів 

під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

1 
Етика як наука про мораль. Сутність, структура, 

функції моралі. 
2 12 

2 
Професійна етика: сутність, основні принципи та 

категорії. 
2 12 

3 
Предмет, структура та функції естетики як науки. 

Мистецтво як об’єкт естетичного пізнання. 
2 12 

4 
Взаємодія етики, естетики у розв’язанні актуальних 

проблем сучасного суспільства. 
2 12 

5 Діловий (службовий) етикет. 4 12 

 Усього 8 60 

 



 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Етика як наука про мораль. Сутність, структура, функції 

моралі 

1. Виникнення етики як науки та її місце в системі філософського знання. 

2. Мораль і етика: особливості взаємозв’язку. 

3. Вплив етики на формування та розвиток моральності. 

4. Основні етапи історичного розвитку моралі. 

5. Основні функції моралі: ціннісно-нормативна, регулятивна, комунікативна, 

світоглядна, виховна. 

6. Структура моралі. 

7. Моральна свідомість і моральна практика. 

8. Взаємозв'язок моральної свідомості, діяльності, взаємовідносин. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає етика? 

2. Походження термінів «етика», «мораль», «естетика». 

3. Яке місце етики в системі філософського знання? 

4. Назвати основні етапи розвитку моралі. 

5. Який вплив має етика на формування та розвиток моральності? 

6. Які основні функції моралі? 

7. Структура моралі. 

8. Який гуманістичний зміст моралі? 

9. Назвіть основні елементи моральної свідомості. 

10. Який взаємозв’язок моральної свідомості, діяльності, взаємовідносин? 

Література: [2, с. 158 161; 4, с. 260 262]. 

Тема № 2 Професійна етика: сутність, основні принципи та категорії 

1. Професіоналізм як моральнісна риса особистості.  

2. Види професійної етики. 

3. Моральний зміст професійної діяльності, її мети, засобів, методів, 

результатів.  
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4. Взаємозв’язок принципів законності, гуманізму і справедливості.  

5. Сутність і специфіка моральних цінностей.  

6. Категорії етики як ступені пізнання моральних цінностей, їх світоглядне 

значення.  

7. Добро і зло як вихідні категорії етики. 

8. Етика чеснот.  

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення терміна «професійна етика». 

2. Сутність і специфіка моральних цінностей. 

3. Які принципи професійної етики ви знаєте? 

4. Категорії етики як ступені пізнання моральних цінностей, їх світоглядне 

значення. 

5. Які чесноти і вади у формах вираження добра і зла в людині? 

6. Назвіть категорії добра і зла. 

7. Форми добра і зла в історії цивілізації. 

8. Сформулюйте поняття обов’язку. 

Література: [1, с. 93 121; 2, с. 32 53; 3, с. 61 69]. 

Тема № 3 Предмет, структура та функції естетики як науки. Мистецтво 

як об’єкт естетичного пізнання 

1. Поняття «естетика». 

2. Взаємозв'язок естетики із суспільними науками: філософією, 

мистецтвознавством, культурологією, психологією, педагогікою, етикою, 

правом. 

3. Категорії естетики. 

4. Естетичний смак. 

5. Естетичний ідеал. 

6. Мистецтво як складова частина духовної культури суспільства. 

7. Система мистецтв у структурі естетичної культури суспільства. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «естетика».  
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2. Яка структура естетики? 

3. Назвіть функції естетики. 

4. Надайте визначення поняття «естетичний ідеал». Яке його значення для 

розвитку духовної культури особи? 

5. Надайте визначення поняття «мистецтво». Яке його значення для розвитку 

духовної культури особи? 

6. Які основні функції мистецтва ви знаєте? 

7. Яке значення комічного у подоланні негативних явищ у житті й діяльності 

професіонала? 

8. Назвіть рівні розвитку естетичного смаку. 

9. Композиція і сюжет у творі мистецтва. 

Література: [1, с. 122 154; 3, с. 70 105, 110 126; 5, с. 124 155; 6, с. 39 56, 

93 96, 100 109; 7, с. 54 80, 98 102]. 

Тема № 4 Взаємодія етики, естетики у розв’язанні актуальних 

проблем сучасного суспільства 

1. Людина, її ідеальний образ в етичному, естетичному і правовому вимірі 

сучасності. 

2. Прикладний характер сучасного етичного й естетичного знання. 

3. Проблема насильства у сучасному суспільстві, його форми. 

4. Тероризм як етична, естетична та правова проблема. 

5. Біоетика і право. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть ідеальний образ людини в етичному, естетичному і правовому 

вимірі сучасності. 

2. Що таке тілесність? 

3. Що таке маргінальність? 

4. Охарактеризуйте прикладний характер. 

5. Визначте проблеми насильства у сучасному суспільстві та його форми. 

6. Назвіть підстави для легітимності насильства. 

7. Основні тенденції в історії смертної кари. 
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8. Проблеми смертної кари в Україні. 

9. Надайте визначення поняття «біоетика». 

10. Яке значення мистецтва в житті сучасного суспільства? 

Тема № 5 Діловий (службовий) етикет 

1. Спілкування як фундаментальна властивість людського життя. 

2. Повага, співчуття, любов як моральні передумови спілкування. 

3. Значення спілкування у професійній діяльності. 

4. Поняття моральної культури. 

5. Взаємозв'язок моральної та правової культури. 

6. Світський і діловий (службовий) етикет. 

7. Поняття етикету. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть три моральні передумови спілкування.   

2. Яка проблема є результатом невдоволеної потреби у спілкуванні?  

3. Що є єдністю внутрішнього і зовнішнього, змісту і форми? 

4. Із чого складається структура моральної культури особи? 

5. Які почуття мають значення в духовній культурі та регуляції професійної 

діяльності?  

6. Форма виявлення ділових (професійних) якостей і дотримання норм етикету 

– це   

7. Дотримання яких обов’язків є загальнообов’язковим для всіх працівників. 

8. Назвіть вимоги під час спілкування. 

Література: [3, с. 137 157, 159 186; 4, с. 260 262]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

I модуль 

1. Надайте визначення терміна «професійна етика». 

2. Сутність і специфіка моральних цінностей. 

3. Які принципи професійної етики ви знаєте? 

4. Категорії етики як ступені пізнання моральних цінностей, їх світоглядне 

значення. 

5. Які чесноти і вади у формах вираження добра і зла в людині? 

6. Назвіть категорії добра і зла. 

7. Форми добра і зла в історії цивілізації. 

8. Сформулюйте поняття обов’язку. 

9. Що вивчає етика? 

10. Походження термінів «етика», «мораль», «естетика». 

11. Яке місце етики в системі філософського знання? 

12. Назвати основні етапи розвитку моралі. 

13. Який вплив має етика на формування та розвиток моральності? 

14. Які основні функції моралі? 

15. Структура моралі. 

16. Який гуманістичний зміст моралі? 

17. Назвіть основні елементи моральної свідомості. 

18. Який взаємозв’язок моральної свідомості, діяльності, взаємовідносин? 

II модуль 

1. Надайте визначення поняття «естетика».  

2. Яка структура естетики? 

3. Назвіть функції естетики. 

4. Надайте визначення поняття «естетичний ідеал». Яке його значення для 

розвитку духовної культури особи? 

5. Надайте визначення поняття «мистецтво». Яке його значення для розвитку 

духовної культури особи? 
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6. Які основні функції мистецтва ви знаєте? 

7. Яке значення комічного у подоланні негативних явищ у житті й діяльності 

професіонала? 

8. Назвіть рівні розвитку естетичного смаку. 

9. Композиція і сюжет у творі мистецтва. 

10. Опишіть ідеальний образ людини  в етичному, естетичному і правовому 

вимірі сучасності. 

11. Що таке тілесність? 

12. Що таке маргінальність? 

13. Охарактеризуйте прикладний характер. 

14. Визначте проблеми насильства у сучасному суспільстві та його форми. 

15. Назвіть підстави для легітимності насильства. 

16. Основні тенденції в історії смертної кари. 

17. Проблеми смертної кари в Україні. 

18. Надайте визначення поняття «біоетика». 

19. Яке значення мистецтва в житті сучасного суспільства? 

ІII модуль 

1. Назвіть три моральні передумови спілкування.   

2. Яка проблема є результатом невдоволеної потреби у спілкуванні?  

3. Що є єдністю внутрішнього і зовнішнього, змісту і форми? 

4. Із чого складається структура моральної культури особи? 

5. Які почуття мають значення в духовній культурі та регуляції професійної 

діяльності?  

6. Форма виявлення ділових (професійних) якостей і дотримання норм етикету 

– це   

7. Дотримання яких обов’язків є загальнообов’язковим для всіх працівників. 

8. Назвіть вимоги під час спілкування. 

 

 



 13 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Алехина И. Имидж и этикет делового человека / И. Алехина. – М. : ЭНУ, 

1996. – 314 с. 

2. Али-Заде А. А. Этика бизнеса / А. А. Али-Заде, В. В. Борисенко – М., 1994. – 

54 с. 

3. Андерсон Р. Акулы и дельфины: Психология и этика российско-

американского партнерства / Р. Андерсон , П. Шихирев . – М.: Дело ЛТД, 1994. 

– 325 с. 

4. Бабайлов В. К. Культура діловогоспілкування менеджера / В. К. Бабайлов – 

Харків, 2001. – 146 с. 

5. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в 

эпоху информации / Р. Бландел – СПб.: Питер, 2000. – 384 с. 

6. Бойко З. В. Этика в управлении (Сборник проблемных ситуаций) / З. В. 

Бойко – Рига, 1974. – 32 с. 

7. Борисов Л. Роскошь человеческого общения / Л. Борисов – М. : Менеджер, 

2000. – 176 с. 

8. Браун Л. Имидж – путь к успеху: Практ. пособие для мужчин и женщин / Л. 

Браун – СПб. : Питер Пресс, 1996. – 288 с. 

9. Венедиктова В. И. О деловой этике и этикете / В. И. Венедиктова – М. : Фонд 

"Правовая культура", 1994. – 176 с. 

10. Веселова Н. Г. Социальное управление и элементы его культуры / Н. Г. 

Веселова – М., 2002. – 339 с. 

11. Вичев В. Нравственная культура руководителя / В. Вичев – М. : НАУ, 1988. 

– 156 с. 

12. Герасимчук А. А. та ін. Філософські основи менеджменту і бізнесу / А. А. 

Герасимчук – К.: ЦУЛ, 1999. – 111 с. 

13. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут – К., 1999. – 203 с. 

14. Кларин М. В. Корпоративный тренинг от А до Я / М. В. Кларин – М., 2002. 

– 223 с. 



 14 

15. Коммуникационный менеджмент / Ю. Б. Грязнова (сост.). – Тольятти, 2000. 

– 139 с. 

16. Красовский Ю. Д. Нравственно-психологические основы делового 

поведения в производственной организации / Ю. Д. Красовский. – М., 1983. – 

63 с. 

17. Кузин Ф. А. Имидж бизнесмена / Ф. А. Кузин. – М., 1996. – 304 с. 

18. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие / В. Г. 

Макеева. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 218 с. 

19. Мороз Ю. Известные и неизвестные ноу-хау в бизнесе / Ю. Мороз. – Ростов 

н/Д., 2004. – 122 с. 

20. Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента / С. П. Мороз. – М., 

2003. – 254 с. 

21. Орбан Л. Э. Социально-психологические аспекты предпринимательства / Л. 

Э. Орбан, Гриджук Д.Н. – Ивано-Франковск, 1995. – 163 с. 

22. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Практикум / Г. В. Осовська. – 

Житомир, 2002. – 568 с. 

23. Палеха Ю. І., Кудін В. О. Культура управління та підприємництва / Ю. І. 

Палеха, В. О. Кудін.– К., 1998. – 93 с. 

24. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура / 

Т. Н. Перскова. – М., 2002. – 224 с. 

25. Психология и этика делового общения / В. Н. Лавриненко (ред.). – М., 2000. 

– 326 с. 

26. Романовский А. Г. Нравственно-этическая подготовка руководителя / А. Г. 

Романовский. – Харьков, 2000. – 26 с. 

27. Седова Л. Н. Этика делового общения / Л. Н. Седова. – Харьков, 2002. – 383 

с. 

28. Социально-этические проблемы управленческой деятельности / К. К. 

Грищенко и др. – К., 1980. – 222 с. 

29. Управление персоналом и профессиональная этика: Комплексный учебный 

курс. – СПб., 2001. – 113 с. 



 15 

30. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Ф. І. Хміль – К. : Академвидав, 2004. – 280 с. 

31. Шеломенцев В. Н. Этикет и культура общения: Учебное пособие / В. Н. 

Шеломецев – К. : Оверик, 1995. – 352 с. 

32. Шепель В. М. Управленческая этика. – М.: АСТ, 1989 / В. М. Шепель –  

287 с. 

33. Школа этикета: поучения на всякий случай / Сост. Л. С. Лихачева. – 

Екатеринбург: Сред.-урал. кн. изд-во, 1995. – 448 с. 

34. Этика бизнеса: международные аспекты / отв. ред. А. А. Лобанов; Сост. Е. 

В. Лобанова. – М.: Дело ЛТД, 1996. – 412 с. 

35. Этикет. Умение жить и вести себя дома, в семье и в обществе / сост. А. В. 

Николаева, М .П. Петров. – М.: Цитадель-триада, 1999. – 224 с. 

36. Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Ягер 

Дж.. – М.: Дж. Сейли энд Санз, 1994. – 284 с. 

37. Яромич С. А. Менеджмент переговоров: Стратегия и тактика: Учебное 

пособие / С. А. Яромич, Н. Л. Кусик, П. А. Петриченко – Одесса: Изд-во 

"ВМВ", 2001. – 150 с. 



 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Етика та естетика» для студентів денної форми навчання зі спеціальності  

014.09 – «Середня освіта (Інформатика)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

Укладач старш. викл. Л. М. Скотнікова 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики,  

проф. В.П. Ляшенко 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


