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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування систематизованого знання з історії етичної 

думки в Україні та сприяння поглибленому вивченню історико-філософського 

українознавства.   
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу в Україні; теоретичні закономірності та 
ідейні особливості розвитку західноєвропейської філософії загалом та філософської 
думки в Україні зокрема; основи етики, культурології, історії України; основні методи 
історико-філософського, етичного та культурологічного дослідження.  
2. Вміти в загальному масиві українознавчих історико-філософських джерел 
виокремлювати етичні ідеї; аналізувати їхній зміст; класифікувати їхню належність, 
застосовуючи основні поняття та категорії етичного та історико-філософського 
знання; пояснювати зміст етичних ідей як в контексті розвитку закономірностей 
історико-філософського процесу загалом так і в контексті  специфіки соціокультурного 
буття в Україні певного історичного періоду. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з консолідованою інформацією, а 
саме, отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел та системно інтегрувати 
різнотипні історико-філософські джерела, формувати кінцевий інформаційний продукт 
з ознаками максимальної повноти, несуперечності, який би відповідав науковим 
вимогам. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Етичні ідеї в Україні» належить 
до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у 3 семестрі 
магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів з методологічними 
засадами історико-філософських досліджень загалом та історією процесу 
ідентифікації національної філософії як такої та української зокрема. 
Аналізується проблематичність у визначенні предметного поля дослідження 
сучасного історико-філософського українознавства, спричинена наявністю в 
його дослідницькому арсеналі різних методологічних стратегій. Розглядається 
тематична палітра етичних пошуків від часів Київської Русі до початку ХХ ст., які 
здійснювалися у філософській культурі загалом та академічному знанні, 
представленому професорсько-викладацьким корпусом навчальних закладів на 
теренах України (Києво-Могилянська академія, Київська духовна академія, 
імператорський Харківський університет, університет Св. Володимира, 
Новоросійський університет, Історико-філологічний інститут у Ніжині). 
Досліджуються змісти та особливості соціокультурних умов академічного 
філософування в Україні. Артикулюється специфіка етичної проблематики та 
домінантні проблеми, досліджувані в академічній філософії в Україні. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 
етичну думку в Україні, зокрема про досвід постановки, осмислення та варіанти 
вирішення моральних проблем в контексті національної культури, провідні 
етичні ідеї у філософській культурі в Україні, специфіку тематичного поля 
етичних пошуків та їхні особливості в контексті загального розвитку 
західноєвропейського етичного знання. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ФК 1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та 

розв’язанні дослідницьких проблем. 

ФК 2. Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й 
гуманітарними практиками. 



ФК 5. Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні 
методи аналізу та інтерпретації. 
 
 
 Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    

1
1.1 

Основні концептуалізації поняття 
«національна філософія» в 
сучасній історико-філософській 
науці 

Лекція, 
самостійна робота 

 Дискусії,  
іспит 

5 

1
1.2 

Зміст проблематики 

методологічних засад у 

визначенні предметного поля 

історико-етичних студій в 

контексті історико-філософського 

українознавства 

Лекція,  
самостійна робота 

Дискусії, іспит 5 

1
1.3 

Провідні ідеї моральних повчань, 

як форми вираження етичної 

думки у києворуській культурі   

Самостійна робота Проєктна 
робота, іспит 

4 

1
1.4 

Основні концептуалізації 

етичного знання в академічних 

курсах Києво-Могилянської 

академії 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
аналітична 
робота за 
першоджере- 
лами,  
проєктна 
робота, іспит 

6 

1
1.5 

Провідні етичні ідеї у творчому 
спадку Г. С. Сковороди 

Самостійна робота  Аналітична 
робота за 
першоджере- 
лами,  іспит 

5 

1
1.6 

Історіографію етичної думки в 
Україні другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Лекція, 
самостійна робота 

 Іспит 5 
 
 

 
1.7 

Суспільно-політичні та 

теоретичні умови досліджень з 

проблем моралі у другій половині 

XIX – початку XX ст.. 

Самостійна робота  Іспит 4 

 
 

 1.8 

Проблемне поле та домінантні 

ідеї етичних досліджень у 

філософії в Україні другої 

Самостійна робота,  Аналітична 
робота за 
першоджере- 

6 



половини XIX - початку XX ст.. лами, 
проєктна 
робота,  
 іспит 

  
Вміти: 

   

2
2.1 

Аргументувати діалектичний 
зв’язок понять «світова» та 
«національна» філософія; реєстр 
ідентитетів для окреслення 
предметного поля та сутнісних 
ознак національної філософії  

Лекція,  
самостійна робота 

Дискусії,  
іспит 

4 

2
2.2 

Пояснювати необхідність та   
значимість визначення 
методологічних засад для  
виокремлення етичної 
проблематики у філософській 
культурі в Україні  

Лекція, 
самостійна робота 

Проєктна 
робота,  
 іспит 

4 

2
2.3 

Виокремлювати та аналізувати  
етичну проблематику в 
моральних повчаннях  
києворуської культури  

Самостійна робота Проєктна 
робота, іспит 

8 

1
2.4 

Аналізувати, типологізувати 

етичні ідеї у філософських курсах 

у Києво-Могилянській академії 

Семінар, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
проєктна 
робота, іспит 

4 

1
2.5 

Здійснювати історіографічний 

аналіз етичних досліджень в 

академічній філософії в Україні у 

другій половині ХІХ - початку ХХ 

ст. 

Лекція, 
самостійна робота 

 Іспит 5 

2
2.6 

Виокремлювати провідну 

тематику етичних пошуків в 

академічному філософуванні в 

Україні у другій половині ХІХ - 

початку ХХ ст. 

Самостійна робота Аналітична 
робота за  
першоджере- 
лами, 
проєктна 
робота, іспит  

5 

 
2.7 

Виявляти взаємозв’язок та 

взаємообумовленість між 

суспільно-політичним 

ландшафтом та проблемним 

полем етичних досліджень в 

академічній філософії в Україні у 

другій половині ХІХ - початку ХХ 

ст..   

Самостійна робота Аналітична 
робота за  
першоджере- 
лами, 
проєктна 
робота, іспит 

10 

 Комунікація:    

3
3.1 

Демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 

Лекції, 
семінар, самостійна 

Усні доповіді, 
дискусії 

2 



навчання; 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання сучасної наукової 
літератури задля розуміння 
основних напрямів етичних 
досліджень сучасності 

робота  

3
3.2 

Презентувати результати 
здійсненого аналізу моральних 
практик у києворуській культурі 
та обґрунтування етичних  
концепцій у філософії в Україні у 
вигляді проєктної роботи 

Семінар, 
самостійна робота 

Презентація 
проєктної 
роботи та її 
обговорення 

6 

2
3.3 

Брати участь у полеміці в процесі 

аудиторної роботи; 

вести дискусії стосовно  
визначення критеріїв  
ідентифікації національної 
філософії загалом та предметного 
поля етичної думки в Україні 
зокрема 

Лекції, семінар Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
проєктної 
роботи та її 
обговорення 

2 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

Самостійно шукати та критично 

опрацьовувати інформативні 

джерела стосовно етичної думки 

в Україні, демонструючи достатнє 

володіння методами 

продукування консолідованої 

інформації 

 

Самостійна робота Проєктна 
робота 

5 

4
4.2 

Нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень проблеми  
ідентифікації національної 
філософії в Україні 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
проєктна 
робота  

5 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результати 

навчання 
Результати навчання 

     дисципліни  

 

Програмні  

результати навчання 

1

.

1 

1

.

2 

1

.

3 

1

.

4 

1

.

5 

1

.

6 

1

.

7 

1

.

8 

2

.

1 

2

.

2 

2

.

3 

2

.

4 

2

.

5 

2

.

6 

2

.

7 

3

.

1 

3

.

2 

3

.

3 

4

.

1 

4

.

2 

ПРН 1. Здійснювати 

інтелектуальний пошук, 

+
+ 

 
+ 

 
 

  + 
 

   
+ 

 
+ 

  
 

        



виявляти і критично 

осмислювати актуальні 

проблеми сучасної 

філософської думки, 

розробляти їх в рамках 

власного філософського 

дослідження. 

ПРН 3.Вміти 

Реконструювати історичний 

поступ світової філософії, 

еволюцію філософських ідей 

і проблем. 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

   
+ 

       
+ 

  
+ 

 
+ 

  

ПРН 5. Використовувати 

методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві 

філософії та її застосуванням 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

+      +  
+ 

+        

ПРН 6. Володіти державною 

та іноземними мовами на 

рівні, достатньому для 

вільного фахового 

спілкування та обговорення 

наукових проблем і 

результатів досліджень у 

сфері філософії. 

                
+ 

 
+ 

+   

ПРН 7. Критично 

осмислювати, аналізувати та 

оцінювати філософські 

тексти, застосовувати 

релевантні методи їх аналізу 

та інтерпретації 

    +  +  
 

+ 

  +  
+ 

 +  
+ 

     

ПРН 8. Розуміти зв’язки 

філософії з іншими 

напрямами філософського 

дискурсу та іншими 

інтелектуальними й 

гуманітарними практиками. 

      
+ 

+ +   
+ 

+     
+ 

     

ПРН 13. Розробляти і 

реалізовувати наукові та/або 

прикладні проєкти у сфері 

філософії та з дотичних 

міждисциплінарних проблем 

   
+ 

 
+ 

      +  
+ 

+ +  
+ 

 
+ 

 + +  

ПРН 16. Ефективно 

здійснювати аналітичне 

обґрунтування та 

інформаційно-

організаційний супровід 

професійної діяльності. 

                
+ 

 
+ 

+ + + 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 



практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1 – 2.7); (комунікація 3.1 – 3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1 – 4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях: РН – 1.1, 1.2, 1.4, , 2.1, 2.4, 3.1, 

3.3, 4.2  – 15 /30 балів. 

2. Самостійна робота №1 (аналітична робота за першоджерелами): РН – 1.4, 1.5, 1.8, 

2.6, 2.7 – 8 /12 балів. 

Самостійна робота №2 (проєктна робота з виокремлення та класифікації 

моральної проблематики): РН – 1.3, 1.4, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 

13/18 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складається із балів, отриманих за: 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь 

в дискусіях); 2) самостійну роботу (аналітична робота за першоджерелами та проєктна 

робота). Усі види робіт в семестрі мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар у письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

– 24 / 40 балів. 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за іспит.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість 

балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максиму

м 

60  40  100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна робота: До теми 1, 3, 5.  «5» х 3= 15 «10» х 3 = 30 



усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення; участь 

у дискусіях та 

обговореннях на 

лекційних заняттях 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Самостійна робота До теми 3, 4, 7: Аналітична 

робота за першоджерелами  

«4» х 2 = 8 «6» х 2 = 12 

 До тем 2, 3, 7: Підготовка 

проєктної роботи, присвяченої 

виокремленню та класифікації 

етичної проблематики  

«13» х 1 = 13 «18» х 1 = 18 

Загальна 

семестрова оцінка  

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
       Усна відповідь: 

10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 
5 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але має місце недостатня аргументація в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності. 

      Участь у дискусії: 
      5 балів – доповнення змістовне, поглиблює/розширює коло обговорюваних питань. 
2. Самостійна робота: 

Аналітична робота за першоджерелами: 
6 балів – студент опрацював необхідний текст, виокремив у ньому головні 
проблеми/питання та надав власний коментар. 
4 бали – студент опрацював необхідний текст без повноти розуміння розглянутої в 
тексті проблеми, власний коментар недостатньо аргументований/відсутній. 
Індивідуальна проєктна робота, присвячена виокремленню та класифікації етичної 
проблематики: 
18 балів – дослідницький проєкт (тема проєкту на вибір студента) з: 1) виокремлення та 
класифікації етичної проблематики у моралеповчальних текстах києворуської 
культури, 2) класифікації етичних ідей у філософських курсах Києво-Могилянської 
академії; 3) типологізації етичних ідей в академічній філософії в Україні другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. відзначається повнотою аналізу виявленої моральнісної 
проблематики, зокрема, оглядом її тематичного змісту, визначенням домінантних ідей 
та їхньої типологізації. 
13 балів – представлений дослідницький проєкт не відзначається повнотою 
виокремленої моральнісної проблематики, не представлена повнота огляду тематичної 
варіативності текстів, не повною мірою виокремлено домінантні ідеї та їх типологічну 
належність. 
Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у 
викладеній відповіді на поставлені питання. 
18-16 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність у викладенні тексту письмової роботи. Допускаються 
несуттєві неточності.  



12 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але недостатньо розкриває 
зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності. 
 
7.3 Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Теоретико-методологічні засади історико-етичних досліджень 

моральної проблематики у філософській культурі в Україні 

1. 

Тема 1. Проблема ідентифікації 
національної філософії у сучасному 

історико-філософському знанні та 
методологічні проблеми у вивченні історії 
етики в Україні 

2 0,5 14 

Частина 2. Проблеми моралі  у філософській культурі в Україні 

2. Тема 2. Моральні повчання у культурі 
Київської Русі. 

  10 

3. Тема 3. Етична думка в Києво-
Могилянській академії.  

 1 10 

4. Тема 4. Етичні ідеї у творчому спадку  
Г. С. Сковороди. 

  10 

5. 
Тема 5. Історія етики в Україні другої 
половини XIX – початку XX ст.: 
історіографічний аналіз. 

2 0,5 8 

6. 

Тема 6. Суспільно-політичні та теоретичні 

умови досліджень з проблем моралі у 

другій половині XIX – початку XX ст. 

  10 

7. 

Тема 7. Проблемне поле етичних 

досліджень у філософії в Україні другої 

половини XIX - початку XX ст. 

  8 

8. 

Тема 8. Свобода волі як провідна ідея 

етичних пошуків у досвіді академічного 

філософування в Україні. 

  8 

9. 
Тема 9. Ідея прогресу у досвіді 
академічного філософування в Україні 
другої половини XIX – початку XX ст.  

  8 

10. 

Індивідуальна проєктна робота, 
присвячена виокремленню та класифікації 
етичної проблематики 

 

  28 

 ВСЬОГО 4 2 114 

 
Загальний обсяг 120 год., у тому числі: 
Лекцій – 4 год. 



Семінари – 2 год. 
Самостійна робота – 114 год. 
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