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за спеціальністю 081 Право 

Назва навчальної 

дисципліни 
ЕТИКА 

Кафедра  
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного 

виховання 

Курс та семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Куліш Наталія Стефанівна, кандидат 

філософських наук (https://www.univer.km.ua/profile/kulish-nataliya-

stefanivna). 

Семінарські заняття, консультації: Куліш Наталія Стефанівна, 

кандидат філософських наук (https://www.univer.km.ua/profile/kulish-

nataliya-stefanivna).  

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — визначати теоретичні та 

методичні засади, сутність, зміст та основні принципи загальної та 

професійної етики;знати основні етичні концепції, етапи історії 

становлення та розвитку етичних традицій в соціальній роботі; знати 

сутність основних морально-етичних проблем у соціальній роботі, 

загальних підходів та можливих методів їхнього 

розв’язання;демонструвати знання провідних вимог до особистісних і 

професійних якостей соціального працівника;визначати сутність 

основних етичних категорій;ідентифікувати поняття цінностей та їх 

класифікацію; відтворювати етичні принципи, етичні стандарти, норми 

етичної поведінки професії соціального працівника; 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. 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. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розумінняпрофесійної 

діяльності. 



ЗК 13. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК16. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо приприйнятті 

рішень та вирішенні проблемних ситуацій у сферісоціального 

забезпечення. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК12. Здатність до організації та управління процесами в соціальному 

забезпеченні. 

СК 13. Здатністьдотримуватисяетичнихпринципів та стандартів у 

професійнійдіяльності. 

СК 14. Здатність до генеруванняновихідей та креативності у 

професійнійсфері. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР1. Використовувати усну та письмову комунікаціюукраїнською 

мовою для здійснення професійної діяльності. 

ПР3. Застосовувати методи збору інформації: аналіз 

документів,опитування та спостереження. 

ПР19. Ефективно працювати як індивідуально, так і у 

складіміждисциплінарної команди фахівців. 

ПР 20. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та 

приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування принципово нових ідей. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Провідні поняття та сутнісні характеристики етики  

Тема 2. Джерела етичної думки 

Тема 3. Основні етичні категорії 

Тема 4. Моральний вибір і ціннісні орієнтації особистості. Моральна 

діяльність 

Тема 5. Професійна етика 

Тема 6. Деонтологія соціальної роботи 

Тема 7. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації 

Тема 8. Етика спілкування 

Тема 9. Етичні принципи і стандарти професійної діяльності 

соціального працівника 

Тема 10. Професійні та особистісно-моральні якості, необхідні 

соціальному працівникові. Професійний етикет 

Тема 11. Прийняття етичних рішень у практиці соціальної роботи. 

Професійні межі у соціальній роботі 

 


