
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Професійна етика / Professional ethics 

Шифр за ОНП: ОК2 

Категорія дисципліни: обов’язкова 

Семестр(и): 2 

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3. 

Результати навчання: формування уявлення аспірантів про значення корпоративної 

етики у сфері спорту та про її місце у системі сучасної науки; розуміння загальних 

соціально-філософських засад етичного мислення. Здобувачі повинні:  

знати: специфіку морально-етичної ділової поведінки; властивості правильної 

поведінки; основні етико-естетичні закони та закономірності ділового спілкування у сфері 

фізичної культури і спорту; основних принципів та правил ділового етикету, історію 

ділового етикету; практичні засади основних методів та прийомів ділової комунікації у 

сфері фізичної культури і спорту. Безпосередні правила етикету та правил поведінки у 

професійній сфері,); розрізняти естетичні та неестетичні прояви спортивної діяльності;  

основні етапи розвитку професійної етики та ділового етикету; студент  повинен 

орієнтуватися в типах етикетної поведінки, достоїнствах та різноманітних проявах 

ділового етикету та естетичної поведінки у професійній спортивній сфері; 

уміти: поєднувати професіоналізм з етикою поведінки у сфері спорту, співвідносити 

етичну та практичну сторони професійної спортивної діяльності; розуміти та вміти 

застосовувати принципи ділового етикету, поняття краси та гуманізму у професійну 

спортивну діяльність; аналізувати найзагальніші характеристики та  якості, що притаманні 

різним естетичним об’єктам та явищам у професійній спортивній діяльності; розрізняти 

прекрасне та потворне у житті та бізнесі. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни (пререквізити і 

кореквізити): успішне опанування такими навчальними дисциплінами: на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Філософія», «Історія», 

«Соціологія». 

Зміст дисципліни: Дисципліна спрямована на ознайомлення аспірантів з базовими 

засадами професійної етики та ділового етикету, поняттями прекрасного та гармонійного 

в професійній діяльності та житті. За своєю приналежністю етика та етикет відносяться до 

філософського знання, оскільки зародилися в межах філософії. Етика, як і філософія, має 

справу з такими найбільш загальними поняттями, як добро і зло,  як краса та потворність, і 

тому завдання її полягає не лише в дослідженні конкретно-історичного змісту цих понять, 

а й проясненні їхньої сутності, природи, способів обґрунтування. Предметом етики є 

мораль в контексті новітніх поглядів, що розуміється як модус відношення людини до 

дійсності в усій повноті людських відносин та ставлення до світу та природи в цілому.  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, частково-

пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання, комунікативний з 

елементами рольової та ділової гри, метод навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, усний захист проектів), письмовий 

(вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, модульний тестовий контроль. 

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 2) 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та вправи для 

аудиторної та самостійної роботи, перелік тем для обговорення, перелік тем наукових 

рефератів, комплекти тестових завдань для поточного, модульного та підсумкового 

контролів. 

 Мова навчання:  українська. 


