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Алфавітно-предметний покажчик 

 

 

 

Альтруїзм – моральний принцип, що проголошує співчуття до 

інших людей, безкорисне служіння їм і готовність до самозречення в 

ім’я їхнього блага та щастя. 

Благо – усе, що має для людини позитивне значення. 

Гедонізм – спосіб обґрунтування моралі, тлумачення її природи 

та призначення, який зводить зміст моральних вимог до однієї мети – 

одержання насолоди. 

Гідність – особливе моральне ставлення людини до себе, що 

виявляється в усвідомленні своєї самоцінності й моральної рівності 

з іншими людьми; ставлення до людини інших людей, у якому 

визнається її безумовна цінність. 

Гуманізм – принцип етики, що став і принципом моралі, основою 

якого є переконання в безмежних можливостях, здатності до вдоско-

налення людини, вимога свободи й захисту її гідності, визнання права 

людини на щастя, проголошення задоволення її потреб та інтересів 

кінцевою метою суспільства. 

Добро – найвища, абсолютна людська цінність, причетність до якої 

наповнює життя людини сенсом, воно стає самоцінним, а не слугує 

засобом для досягнення інших цілей; уявлення про добро перебуває в 

органічному взаємозв’язку з ідеалом суспільства й особистості. 

Етика – філософська наука, яка досліджує природу, сутність, 

виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, її прояви в різно-

манітних сферах діяльності. 

Етична освіта – процес інтеріоризації людиною етичної теорії в 

особистісні знання й переконання. 

Інтеріоризація – формування внутрішніх структур людської психіки 

через засвоєння зовнішньої соціальної поведінки. 

Мова етики – дискурсивний (логічний, розсудковий) засіб інтерпретації 

мови моралі, завдяки якому в процесі з’ясування змісту термінів і 

висловлювань моралі відбувається осягнення природи, сутності та 

проявів моралі. 

Мова моралі – засіб передавання людьми своєї моральної позиції, 

вираженої в оцінно-нормативних висловлюваннях, які мають недис-

курсивний, тобто інтуїтивний характер. 
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Мораль – система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють 

поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості. 

Моральна відповідальність – характеристика особистості з точки 

зору виконання нею моральних вимог. 

Моральна діяльність – особлива сфера діяльності, що має предметно-

змістову визначеність і специфіку, подібно до виробничої, наукової, 

художньої. 

Моральна норма – однаковою мірою адресоване всім людям повеління, 

яке слід неухильно виконувати за будь-якої ситуації; вияв моралі як 

форми суспільної свідомості. 

Моральна практика – сфера індивідуально-масових виявів поведінки, 

стосунків, діяльності, орієнтованих на найвищі, універсальні людські 

цінності. 

Моральна самооцінка – результат морального оцінювання людиною 

своїх учинків, їхніх мотивів і моральних рис. 

Моральна свідомість – вираження ідеального належного, на яке 

слід орієнтуватись. 

Моральна риса – відносно стійкі ознаки поведінки людини, які 

виявляються в однотипних учинках, що відповідають критеріям добра 

(чесноти, доброчесності) чи суперечать їм (моральні вади, пороки). 

Моральне правило – імперативне положення, яким керуються в 

співжитті, праці, поведінці. 

Моральний вибір – акт моральної діяльності, який полягає в тому, 

що людина, виявляючи свою суверенність, самовизначається стосовно 

системи цінностей і способів їх реалізації в лінії поведінки чи окремих 

учинків. 

Моральний мотив – внутрішнє, суб’єктивно-особистісне спонукання 

до дії, зацікавленість в її реалізації та орієнтація на моральні чинники. 

Моральний намір – рішення людини зробити відповідну моральну 

дію та досягти очікуваного результату. 

Моральні відносини – ціннісні смислові аспекти всіх суспільних 

відносин, орієнтовані на найвищі людські цінності. 

Політична етика – різновид теорії професійної моралі, у якому 

принципи й категорії загальної та професійної етики застосовуються 

для аналізу моралі, що діє чи повинна діяти в політичній сфері. 

Політична модернізація – формування, розвиток і розповсюдження 

сучасних політичних інститутів, процесів, а також сучасної політичної 

структури. 

Прогрес моралі – процес становлення людського в людині, формування 

гуманістичних стосунків між людьми. 

Професійна етика – учення про професійну мораль. 
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Справедливість – загальне співвідношення цінностей, благ між 

собою та конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок 

людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини 

і її невід’ємні права. 

Чесноти (доброчесності) – окремі позитивні моральні риси людей; 

загальна моральна характеристика особистості. 

Моральна справедливість – співвідношення кількох явищ із точки 

зору розподілу блага та зла між людьми. 

  


