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1. Перелік тем дисципліни.

Змістовний модуль 1. Етичні засади суспільного розвитку.
Тема 1. Етика і суспільство. 
Тема 2. Мораль як основа суспільних відносин. 
Тема 3. Соціокультурні реалії та ознаки моральної кризи сьогодення. 

Змістовний модуль 2. Глобальна етика
Тема 4. Актуальні етичні проблеми. 
Тема 5.  Глобальна етика. 
Тема 6. Проблеми етики науки. 

Змістовний модуль 3. Етика ділового спілкування
Тема 7. Етика спілкування. 
Тема 8. Професійна етика. 
Тема 9. Проблеми моральної культури.

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою).

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної 
дисципліни.

Здатність діяти на основі етичних міркувань.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність генерувати нові ідеї.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність до міжособистісної взаємодії.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена суспільства;  усвідомлення  цінності
громадянського  (вільного  демократичного)  суспільства  та  необхідності  його  сталого
розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  в  Україні.  Здатність
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі  знань  про природу і  суспільство та у розвитку суспільства,  техніки і  технологій,
використовувати  різні  види  та  форми  рухової  активності  для  активного  відпочинку  та
ведення здорового способу життя. 

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування 
даної дисципліни.
Знання про етичні засади суспільного розвитку; знання про зміст поняття, структуру
та  функції  моралі  як  форми  суспільної  свідомості.  Вміння  відстежувати  коло



актуальних  етичних  проблем  та  розуміти  етичні  засади  відносин  сучасного
суспільства. Знання принципів наукової і професійної етики, а також основ ділового
спілкування. Вміння  аналізувати явища соціокультурного життя з точки зору етики;
визначати  витоки,  характер  і  засоби  вирішення  етичних  проблем;  долати  кризові
стани шляхом створення і  відновлення ціннісних орієнтирів.  Вміння застосовувати
знання  з  етики  у  науковій  і  професійній  діяльності,  у  практиці  співробітництва,
лідерства,  керівництва  з  метою  вирішення  конфліктів  і  оздоровлення
соціокультурного середовища.
Володіння  знаннями та навичками розуміння  морально-етичного стану суспільства
та вирішення актуальних етичних проблем через впровадження здобутих знань.
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