
Анотація на дисципліну  
ЕТИКА І ЕСТЕТИКА 

 (курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226«ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування концептуальних основ етико-моральної свідомості 
студентів та актуалізація естетичної культури спеціалістів щодо пошуку 
природи та критеріїв ціннісного й творчого самовизначення людини у світі. 
Навчальна дисципліна пов’язана з дисциплінами які забезпечують подальшу 
гуманітарну й природничо-наукову підготовку студентів-фармацевтів: 
Філософія; Історія України та української культури; Безпеки життєдіяльності; 
Основи біоетики та біобезпеки; та курсів за вибором: Релігієзнавство; Логіка; 
Соціологія та ін. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність  розуміти людську природу, місце людини у 
світі, гармонійніше налагоджувати ціннісні взаємовідносини зі світом; сприяти 
моральному самовихованню та естетично-творчому розвиткові майбутніх 
спеціалістів; формувати культуру почуттів, сприяти їх витонченню та 
ушляхетненню. 
Програмні результати навчання: 
знати: основи етики; основи логіки естетичної теорії;  основні  поняття з етики 
і естетики;   основи історико-етичних і естетичних вчень та основних проблем 
філософії; найбільш відомих авторів, головні праці та визначити їх культурний 
статус; специфіку етики і естетики як філософських наук, що розкривають 
цінність світу й сприяють самовдосконаленню людини;  можливості та умови  
активізації творчого потенціалу;  основні надбання світового та вітчизняного 
мистецтва; 
уміти: логічно, діалектично мислити; послідовно відтворювати історію 
розвитку етичної і естетичної теорій як невід’ємних складових філософського 
знання; виявляти свою світоглядну позицію;  вирішувати тестові завдання 
різної складності; шукати та накопичувати інформацію з етичної і естетичної 
проблематики; реферувати першоджерела та наукові публікації з етики і 
естетики; реалізовувати на практиці засвоєні знання з етико-естетичної теорії;  
активізувати творчі потенції за законами єдності доцільного і красивого; 
показати багатство духовних скарбів, втілених людством у художньо 
досконалих творах мистецтва; 



володіти: категоріально-понятійним апаратом з етики і естетики; філософської 
методологією в підготовці наукових робіт, рефератів. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЕТИКА. Етика як філософська наука,  її специфіка і завдання. Мораль як 
предмет етики. Сутність, специфіка та структура моральної свідомості. 
Моральні цінності і категорії моральної свідомості. Мораль та спільнота 
Професійна та прикладна етика. Етика і медицина  
ТЕОРІЯ ЕСТЕТИКИ. Предмет, завдання та функції естетики. Естетична 
свідомість: закономірності становлення, форми вияву. Основні категорії 
естетики.  Сутність, предмет та призначення мистецтва. Мистецтво і медицина 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 


