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Мета і задачі дисципліни

Мета вивчення дисципліни – формування комплексу знань щодо
нормативних засад та регулятивних принципів мислення, що визначають
моральні та естетичні настанови у житті людини і суспільства, а також
шляхів вирішування наукових, технічних, соціальних завдань, які
будуються на підґрунті відповідної нормативної раціональності. Завдяки
оволодінню основами знань з етики та естетики сформувати здатність до
самостійного аналізу проблем та способів прийняття рішень, знайти
орієнтирі в вирішенні професійних та світоглядних питань, необхідні
концептуальні та теоретичні засади осмислення базових цінностей
сучасної культури.
Задачі вивчення дисципліни:
- ознайомлення з основними напрямками розвитку етичної та
естетичної думки;
- вивчення нормативних принципів, категорій і базових понять
етики та естетики;
- усвідомлення значення етичних та естетичних цінностей для
організації суспільства та культури;
- ознайомлення з теоретичними засадами, напрямками та
практичними досягненнями в області прикладної етики.
.
Тематика дисципліни

Тема 1. Предмет та теоретичні напрямки етики.
Тема2. Моральна свідомість і практична діяльність людини.
Тема 3. Предмет та теоретичні напрямки естетики.
Тема 4. Естетика у соціо-культурному просторі.
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Організаційнометодичні
форми
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Стиль та методика навчання

Лекційні заняття, самостійне опрацювання теоретичного матеріалу,
індивідуальна реферативна робота
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, залік
Компетентності
Загальні компетентності:

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4. Цінування та повага індивідуальності та мультикультурності
соціального простору.
ЗК6. Здатність діяти на етичних засадах.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
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Результати навчання

РН4. Здійснювати реферування наукових джерел, робити самостійні
висновки.
РН7. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати при виконанні
навчально-професійних завдань.
РН8. Емпатійно взаємодіяти, вступати в комунікацію, толерантно
ставитися до осіб, які мають інші культурні особливості.
РН10. Відповідально ставитись до професійного самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.
РН11. Демонструвати навики міжособистісної та групової комунікації у
публічних виступах, коректному веденні діалогу.
РН12. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.
РН15. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної
діяльності психолога при вирішенні навчально-професійних завдань.

