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Етичні аспекти сучасного суспільного дискурсу 

 
Анотація. Дисципліна «Етичні аспекти сучасного суспільного дискурсу» належить до переліку 
дисциплін вибору факультету/інституту. Спрямована на входження аспіранта у філософсько-етичний 
контекст сучасного суспільного дискурсу, дисципліна забезпечує його професійний і громадянський 
розвиток. Вона спрямована на поглиблення знань у найновіших дослідженнях у галузі етики та 
ціннісно-нормативні питання суспільного дискурсу по базовим цінностям сучасного суспільного буття 
людини, як-от свобода, рівність, справедливість, довіра. У ході вивчення дисципліни аспірант 
оволодіває понятійним апаратом наукового дискурсу по предмету, розвиває навички роботи з 
фаховою літературою з предмету, ознайомлюється з дилемними питаннями та варіантами 
аргументації по ним, удосконалює вміння критично сприймати й оцінювати різні джерела інформації, 
логічно формулювати і переконливо відстоювати свою позицію.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Рогожа Марія Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
етики, естетики і культурології філософського факультету; 
Шинкаренко Олена Василівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри етики, естетики і 
культурології філософського факультету. 
Мета навчальної дисципліни: зорієнтувати аспірантів в сучасних тенденціях етико-філософських 
засад сучасного суспільного дискурсу як методологічної бази суспільного простору сучасної Європи. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: історію розвитку етичної думки, в якій розкривається сутність, природа, 
структура та функції моралі як феномену культури, пояснюється походження моралі та її історичні 
форми, виявляється специфіка моральної діяльності та моральних відносин, з’ясовується значення 
моральних регулятивів в сучасних соціокультурних практик.  
Аспірант повинен вміти: здійснювати аналітично-дослідну роботу, поєднувати оціночно-імперативний 
та ситуаційно-поведінковий рівні самореалізації у проблемних ситуаціях соціокультурної практики, 
робити етичну експертизу, з’ясовуючи моральне підґрунтя конфліктних ситуацій та випадків соціальної 
дестабілізації, полемізувати стосовно моральних дилем, обираючи нормативно обґрунтоване рішення. 
Змістовні модулі:  

Суспільний дискурс: етичні виміри, дискурсивно-етична легітимація суспільного простору; 
Свобода як базова етична цінність, проблеми особистісної самореалізації; 
Рівність: етичні експлікації, егалітаристські тенденції і моральна нейтральність держави; 
Ідея справедливості в сучасному суспільно-політичному дискурсі, сучасні концепції 
справедливості; 
Ціннісно-нормативні виміри довіри, рівні довіри. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.14 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 
 
 
 


