
Free Powerpoint Templates
Page 1

ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

Факультет гуманітарної та економічної освіти

Кафедра філософії, історії та  соціально-гуманітарних дисциплін

Спеціальність: 012 дошкільна освіта; 231 соціальна робота; 232 соціальне

забезпечення; 013 початкова освіта; 227 фізична терапія, ерготерапія; 014

середня освіта; 015 професійна освіта

Освітня програма: початкова освіта; середня освіта (трудове навчання та

технології); професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості);

спеціальна освіта; дошкільна освіта; соціальна робота; соціальне забезпечення;

соціально-виховна робота з дітьми та молоддю; середня освіта (фізична

культура); середня освіта (фізика); фізична терапія, ерготерапія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
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Анотація

Навчальна дисципліна “Основи етики та естетики” розвиває у
студентів етичне педагогічне мислення; допомагає оволодінню
базовими теоретичними знаннями та навичками практичної
поведінки на морально-естетичних засадах в соціальному
середовищі; формує позитивну моральну свідомість, корпоративну
активність, естетичне ставлення до світу, активну громадянську
позицію; формує усвідомлення незаперечної цінності прекрасного,
мистецтва, добра, прав та свобод людини і громадянина.

Вивчення дисципліни сприяє залученню до фундаментальних
моральних та естетичних цінностей, перетворенню їх у стійкі
переконання та мотиви поведінки, пробудженню відчуття
відповідальності за самовдосконалення, формуванню уміння
орієнтуватися у світі міжлюдських відносин і художнього життя з
позицій гуманізму.
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Мета: формування у здобувачів таких компетентностей та програмних

результатів навчання, що визначені освітньою (освітньо-професійною)

програмою підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти

Компетентності 
Загальні: 
 здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил

культури поведінки на основі загальнолюдських та

національних цінностей, норм суспільної моралі (етична);

 здатність до особистісного і професійного самовизначення й

самореалізації; до цінування багатоманітності у суспільстві,

толерантного ставлення до всіх суб’єктів педагогічної

взаємодії (культура самовираження);

 здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і

цифрових технологій, пошуку та критичного аналізу відкритих

інформаційних ресурсів, відповідального їх використання для

вирішення професійних завдань та саморозвитку

(інформаційно-цифрова).

Спеціальні:

 здатність до опанування та застосування професійних знань,

умінь і навичок (мистецьких, естетичних, професійно-

етичних), що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей

Державних стандартів (предметна);

 здатність до ефективного використання виховного потенціалу

занять; формування навичок свідомого дотримання

морально-етичних норм і правил поведінки, поваги та

толерантного ставлення до інших, до попередження та

протидії булінгу (виховна);

 здатність конструювати особисту траєкторію навчання на

основі сформованих попередніх знань, умінь, навичок за

тьюторської підтримки викладача у реальному освітньому

середовищі з розумінням наслідків свого вибору (академічна

свобода).

Результати навчання:
 демонструвати особисті моральні, культурні та

наукові цінності, зіставляти та пояснювати історичні

факти й закономірності розвитку етики та естетики;

 демонструвати постійне особистісне та професійне

самовдосконалення, що ґрунтується на усвідомленні

цінностей краси і добра, засуджувати аморальні

прояви в педагогічній діяльності;

 вибирати сучасні джерела мистецької, етичної,

навчальної, методичної, наукової інформації,

порівнювати відомості з різних джерел;

 розуміти історію та закономірності розвитку

мистецтва та художньої культури, аналізувати етичні

системи минулого та творчо трансформувати їх

потенціал у сучасний освітній простір закладів освіти;

 створювати сприятливе здоров’язбережувальне

освітнє середовище для здобувачів, дбати про їхнє

інтелектуальне й емоційне здоров’я;

 планувати, моделювати, конструювати, реалізувати,

здійснювати рефлексію освітнього процесу,

коригувати зміст навчання відповідно до освітніх

галузей Державного стандарту на моральних

засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ідеях

естетичного осягнення дійсності.
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Теми

• Що таке етика?

• Етика спілкування

• Мораль і спільноти

• Етичні категорії: добро і зло, любов, щастя,

обов'язок…

• Сенс життя і ставлення до смерті

• Естетика як наука. Становлення естетики

• Категорії естетики

• Естетична діяльність та її форми

• Естетична свідомість та процес її формування

• Західноєвропейська естетика ХХ століття
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