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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення навчальної - у доступній формі оволодіти сучасним 
науковим дидактичним матеріалом дисципліни «Етика», подати студентам 
методичну допомогу в їх морально- естетичному самовдосконаленні. 

Завдання навчальної дисципліни:  
- розробити загальну методику організації вивчення навчальної 

дисципліни «Етика»;  
- сформулювати основні завдання засвоєння предмету згідно з 

вимогами сучасних стандартів, викладених у державних законодавчих і 
нормативних документах;  

- визначити особливості організації та методів навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, зміст лекційних, практичних і самостійних занять;  

- надати узагальнено-визначені, обґрунтовані і зрозуміло висвітлені 
методичні поради щодо формування умінь та навичок етико  

 - надати допомогу майбутнім фахівцям у професійній діяльності 
щодо етико-естетичного виховання персоналу, здійснювати заходи, 
спрямовані на посилення згуртованості колективу, запобігання конфліктним 
ситуаціям.. 

 
Очікувані результати навчання з дисципліни 

Здобувач вищої освіти повинен: 
- розуміти  суть  процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за 

галузями діяльності) та вміти  проводити  аналіз  об’єктів автоматизації і 
обґрунтовувати  вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на 
основі результатів дослідження їх властивостей. 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 



- здатність працювати в команді 
- 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.. 

 
Теми лекцій 

 
1 Етика як наука про мораль.  

Тема 1. Предмет, завдання, провідні категорії етики. 
Тема 2. Моральні проблеми особистісної свідомості та діяльності  
Тема 3. Етика спілкування: суттєво-змістовний компонент, моральні виміри. 

2 Наукові основи естетики.  
Тема 4. Естетика як наука і навчальна дисципліна.  
Тема 5. Естетична свідомість та діяльність: специфіка, структура.  
Тема 6. Мистецтво - основна форма естетичної діяльності людини.  

3 Морально-етичне та естетичне самовдосконалення особистості.  
Тема 7. Етика та естетика в педагогічному процесі.  
Тема 8. Мета та зміст морально-естетичного самовдосконалення. 
Тема 9. Основні форми оптимізації процесу вдосконалення етико- естетичних 

якостей особистості.  
Тема 10. Методи та засоби морально-естетичного самовдосконалення.  
. 

 
Теми практичних занять 

 
1. Мораль в системі суспільної свідомості.  
2.  Функції моралі. Проблеми моралі у сучасному світі.  
3.  Космізм та антропоцентризм в етичних вченнях первісних цивілізацій.  
4.  Чесноти шляхетної людини за часи Античності.  
5.  Трансформація уяв про чесноти за часи Відродження.  

 


