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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення студентів інструментами для з’ясування підстав до 

пошуку людиною західноєвропейської культури ХХ століття ціннісних засад «нової етики» 

та дослідження шляхів її запровадження у сучасні філософський та суспільно-політичний 

дискурси. Осмислення змісту розширеного трактування ідеї «нової етики» може стати 

суттєвим внеском у розуміння ціннісних засад західноєвропейського соціокультурного 

простору середини ХХ – початку ХХІ століття. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу; принципи ціннісно-нормативного 

забезпечення суспільних практик; проблематику та новітні концепції етики та філософської 

антропології. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати поняттєво-категоріальний апарат філософії для 

дослідження суспільного життя; виокремлювати актуальні соціокультурні проблеми та 

обґрунтовувати принципи й шляхи їхнього вирішення; використовувати набуті знання та 

вміння у дослідній, освітній, культурно-організаційній та культурно-виховній роботі. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 

культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних 

джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Ідеї “нової етики” в духовній 

культурі ХХ століття» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та 

викладається для студентів другого року магістратури. Розглядаються духовні пошуки 

людини та ідеї «нової етики» в історичних обставинах ХХ століття. Висвітлюється ідея 

відповідальності в соціокультурних обставинах доби. Визначаються етичні імплікації змістів 

тоталітаризму в дослідженнях Г. Арендт. З’ясовуються змісти понять тоталітаризм і свобода 

(етичні виміри). Висвітлюється рух від тоталітаризму до популізму як духовні пошуки нашої 

доби. Аналізуються основні етичні концепти у визначенні засад морального вибору. 

Розглядаються проблеми насилля та навмисної шкоди крізь призму теології, антропології та 

психології зла. Виявляються культурні умови практики інституційного насилля. 

З’ясовуються механізми колективної діяльності, які можуть породжувати спільне благо та 

інституційне зло. Визначаються способи протистояння інституційному злу. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам розуміння ціннісно-нормативного 

напруження суспільно-політичних процесів другої половини ХХ століття, конкретизованого 

у етико-філософських змістах понять «відповідальність», «свобода», «мужність», 

«лояльність», «зло», «шкода», «насилля», «спільне благо», «морально неприпустиме», 

«належне» через тексти мислителів західної культури ХХ століття і показати їх актуальність 

в сучасному глобальному соціокультурному просторі. 

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. 



ФК 6. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань. 

5. 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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

предмет, методи, теоретичні основи 

філософських досліджень сучасної 

духовної культури 

Лекція, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

8 

1

1.2 

основну проблематику 

філософсько-етичних концепцій, що 

орієнтуються на осмислення 

сучасних суспільно-політичних та 

соціокультурних процесів 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

твір 

аналітичного 

характеру, есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

12 

1

1.3 

Змісти понять тоталітаризм, 

відповідальність, свобода, мужність, 

лояльність, зло, шкода, насилля, 

спільне благо, морально 

неприпустиме, належне через 

тексти мислителів західної культури 

ХХ століття 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

твір 

аналітичного 

характеру, есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури курсу 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

2

2.2 

вести фахово етичну полеміку щодо 

актуальних питань суспільно-

політичних та соціокультурних 

процесів 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.3 

логічно і правильно міркувати, 

критично мислити, грамотно і 

переконливо будувати власну 

аргументацію на основі базових 

знань про теорії та прийоми 

аргументації; аргументовано 

вибирати рішення щодо відкритих 

дилемних моральних проблем 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру, есе, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.4 

застосовувати етичну аргументацію 

при вирішенні дилемних питань 

суспільно-політичного і 

соціокультурного життя 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру, есе, 

підсумкова 

10 



контрольна 

робота 

 

 комунікація:    

3

3.1 

демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання; 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру, есе  

5 

3

3.2 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

етичної літератури в підготовці до 

семінарських занять, написання 

твору аналітичного характеру та 

есе; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру, есе  

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з 

дисципліни, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру, есе 

5 

4

4.2 

приймати самостійні рішення і 

нести відповідальність за 

об’єктивність етичних оцінок і 

моральних суджень в аудиторній 

полеміці та при підготовці твору 

аналітичного характеру та 

написанні есе з дисципліни 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру , есе 

10 

4

4.3 

демонструвати можливості до 

подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, твір 

аналітичного 

характеру, есе  

5 

4

4.4 

оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт  

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

твір 

аналітичного 

характеру  

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                Результати  

навчання  

дисципліни  

Програмні  

результати  

навчання 

1

.1 

1

.2 

1

.3 

2

.1 

2

.2 

2

.3 

2

.4 

3

.1 

3

.2 

4

.1 

4

.2 

4

.3 

4

.4 



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 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 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.4), що складає 70% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях: РН 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.2, 4.1-4.4 - 

18/30 балів. 

2. Самостійна робота №1 (Твір аналітичного характеру), №2 (есе): РН 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 

3.1-3.2, 4.1-4.4 - 30/ 50 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

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

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



в дискусіях), 2) самостійну роботу (твір аналітичного характеру на тему за вибором та есе). 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - РН 1.1-1.3, 2.1-2.4 – 12 / 20 балів 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 

60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 

письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить 

семінарські заняття. 

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

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

ПКР / залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максиму

м 

80 20  100 

    

 

7.2. Організація оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем 8 та 10, згідно з 

графіком навчального процесу 

«18» х 1 = 18 

 

 

«30» х 1 = 30 

 

 

Самостійна робота 

№1 (твір 

аналітичного 

характеру) 

Твір аналітичного характеру 

довільної композиції (до 10 

тис. знаків), в якому автор 

самостійно інтерпретує явище 

або заявлену проблему, 

висловлюючи власну точку 

зору по темам 1-5 

Термін подачі – за тиждень до 

початку сесії 

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 

Самостійна робота 

№2 (есе) 

Есе за вибором 

1) До теми 6 есе 

«Моральний вибір», в 

якому здійснюється 

розгляд низки 

морально-етичних 

питань у зв’язку із 

художнім фільмом 

П'ята печатка / Az 

ötödik pecsét Золтана 

«15» х 1 = 15 «25» х 1 = 25 



Фабрі 

2) До теми 7 есе 

«Теологія зла», в 

якому здійснюється 

розгляд низки 

морально-етичних 

питань у зв’язку із 

художнім фільмом Суд 

над Богом BBC / God 

On Trial BBC Енді де 

Еммоні 

Термін подачі – за тиждень до 

початку сесії 

Підсумкова 

контрольна робота 

Контрольна робота 

виконується наприкінці курсу 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

 

 
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

30-26 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; 

25-19 бали - 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. 

Допускаються несуттєві неточності; 

18-11 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві 

неточності; 

10-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми;  

2 бали – доповнення змістовне;  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

3. Самостійна робота № 1 (твір аналітичного характеру), № 2 (есе – аналіз 

моральних проблем у зв’язку з художніми фільмами): 

25-21 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 

написаного аналітичного твору / есе; 

20-16 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 проведеного дослідження / написаного 

аналітичного твору / есе. Допускаються несуттєві неточності; 

15-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  

Підсумкова контрольна робота: 

20-16 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 

підсумкової контрольної роботи; 

15-11 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 підсумкової контрольної роботи. 

Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  

 

7. 3. Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1. Нова етика в духовних пошуках людини середини ХХ століття 

1 

Тема 1.  Духовні пошуки людини та ідеї «нової 

етики» в історичних обставинах середини ХХ 

століття 

2  8 

2 
Тема 2. Ідея відповідальності в 

соціокультурних обставинах доби 
  8 

3 Тема 3. Етичні імплікації змістів тоталітаризму   8 

4 
Тема 4. Тоталітаризм і свобода в етичному 

дискурсі доби 
  8 

5. Тема 5. Від тоталітаризму до популізму   8 

6. 
Самостійна робота №1 твір аналітичного 

характеру 
  17 

Частина 2. Етичні засади морального вибору 

7. 
Тема 6. Основні етичні концепти у визначенні 
засад морального вибору 

1  8 

8. 
Тема 7. Теологія, антропологія та психологія 
зла 

  8 

9. 
Самостійна робота №2 «Моральний вибір» / 
«Теологія зла» 

  17 

10. 
Тема 8. Від теорії до практики інституційного 
насилля  

 1 8 

11. 
Тема 9. Механізми колективної діяльності: між 
спільним благом та інституційним злом 

  8 

12. 
Тема 10. Способи протистояння 
інституційному злу 

 1 8 

13. Контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 4 2 114 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 4 год. 

Семінари   – 2 год. 

Самостійна робота  –  114 год. 
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