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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  «Професійна  та  корпоративна  етика  та

естетика»  складена  відповідно  до  освітньої  програми  та  навчального  плану

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальностями:  016

спеціальна освіта; 012 дошкільна освіта;  231 соціальна робота; 232 соціальне

забезпечення; 053 психологія; 013 початкова освіта; 071 облік і оподаткування;

073  менеджмент;  014 середня  освіта  (трудове  навчання,  технології  та

креслення);  015 професійна освіта (технологія виробів легкої  промисловості);

014 середня  освіта  (математика);  014 середня  освіта  (фізика,  математика);

014 середня  освіта  (фізична  культура);  227  фізична  реабілітація;  014 середня

освіта  (українська  мова  і  література);  014 середня  освіта  (українська  мова  і

література. Мова і література (німецька); 014 середня освіта (українська мова і

література. Мова і література (англійська); 014 середня освіта (мова і література

(російська). Українська мова і література); 014 середня освіта (мова і література

(англійська, німецька); 014 середня освіта (мова і література (англійська). Мова і

література (російська).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є буття професійної моралі, її

специфіка,  умови  формування,  закономірності  розвитку  в  конкретних

історичних умовах; естетичні засади педагогічної діяльності

Міждисциплінарні зв’язки:  курс «Професійна та корпоративна етика та

естетика»  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  педагогічного  ВНЗ

змістовно  зіставляється  з  циклом  дисциплін  соціогуманітарного  циклу:

«Культурологія. Етика. Естетика», «Історія української культури» «Філософія»,

«Релігієзнавство»,  «Історія  України»,  «Психологія»,  «Соціологія»,

«Політологія».

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Становлення професійної та корпоративної етики та естетики.



2. Морально-естетичні  засади  професійної  та  корпоративної  етики  та

естетики.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Професійна та корпоративна

етика та естетика» є  з'ясування рівня оволодіння здобувачами ступеня вищої

освіти бакалавр етичними та естетичними  нормами, засадами, правилами, які

повинні  стати  особистісними  принципами,  та  ступінь  їх  використання  у

професійній діяльності.   

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Професійна  та

корпоративна  етика  та  естетика»  є  сприяння  розвитку  у  здобувачів  ступеня

вищої освіти бакалавр етичного педагогічного мислення; оволодіння базовими

теоретичними  знаннями  та  навичками  практичної  поведінки  на  морально-

естетичних  засадах  в  соціальному  середовищі;  формування  позитивної

моральної  свідомості,  корпоративної  активності,  естетичного  ставлення  до

світу,  активної  громадянської  позиції;  усвідомлення  незаперечної  цінності

прекрасного, мистецтва, добра, прав та свобод людини і громадянина.

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності:

загальні:

  володіння  прийомами  морально-естетичного  самовираження  й

саморозвитку,  засобами  протистояння  професійним  деформаціям

особистості; 

 володіння прийомами саморегуляції  і  розвитку індивідуальності  на

основі норм, принципів моралі, мистецтва;

  готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального

самозбереження,  непідвладність  професійному  старінню,  уміння

організувати раціонально свою працюна засадах добра і краси;

 прагнення до морально-естетичного самовдосконалення;

 визначати  можливості  морально-естетичних  запозичень  відповідно

до національних інтересів України;



 мати стриманість негативних реакцій, виражену емпатію (співчуття

до  учнів,  батьків,  колег,  інших  людей),  вихованість  морально-

вольових  якостей  (цілеспрямованість,  тактовність,  толерантність,

відповідальність, наполегливість тощо);  

 виявляти  оптимальний  стан  моральних  ставлень  (до  навчання,

товаришів, до самого себе тощо);  

спеціальні:

 сформованість етичних та естетичних знань (знання моральних норм,

естетичних засад, основ професійної етики); 

 усвідомлення ролі «прекрасного» у становленні моральної культури

особистості;   сформованість  етичних  умінь,  які  забезпечують

морально-естетичну  поведінку  і  готовність  до  гармонійного

виховання учнів;  

 наявність  морального  педагогічного  мислення,  активного

естетичного ставлення до педагогічного колективу; 

 володіння основними категорії професійної та корпоративної етики,

естетики, що мають важливе значення у професійній діяльності;

 визначати особливості морального регулювання суспільних відносин,

що  виникають  під  час  здійснення  різних  видів  педагогічної

діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Становлення професійної та корпоративної етики та естетики

Професійна  етика:  виникнення  та  призначення  в  суспільстві.  Історія  та

умови  виникнення  етики.  Поняття  загальної  етики.  Професійна  етика  в

суспільстві  та  її  взаємозв'язок  з  іншими науками.  Класифікація  професійної

етики.  Особливості  етики  різних  професій. Морально-професійні  норми  як

невід'ємна частина загальнолюдської моралі та конкретно-історичної моральної



системи. Морально-професійні норми, професійно-етичні кодекси. Професійна

етика як прикладна соціально-філософська дисципліна, яка вивчає походження,

сутність, специфіку, суспільні функції морально-професійних норм і стосунків,

закономірності  їх  розвитку  на  різних  історичних  етапах.  Об'єкт  вивчення

професійної етики. Норми, принципи, заповіді пануючої у суспільстві моралі.

Виникнення  і  розвиток  ідей  естетики  педагога. Елементи  ідей  естетики

педагога  у  вченнях  стародавніх  філософів,  педагогів,  що  осмислювали

проблеми  прекрасного,  гармонійного  розвитку  людини.  Зародження  ідей

естетики  педагога.  Поява  професійної  педагогічної  діяльності.  Потреба  в

досвіді  минулих  поколінь.  Теоретичні  питання  естетики  педагога.  Історія

естетики  педагога.  Узагальнена  історія  естетичного  виховання.  Умовчування

про трагічні події тридцятих років радянської історії.   Естетичний педагог в

центрі виховання учнів, народу. Аналіз загальнозначущих зв'язків педагога й

учнів, педагога і суспільстваю. Розглянуто ідеї естетики педагога в античності.

Боротьба  божественного  та  світського  у  світогляді  людини  середньовіччя.

Гуманістичні ідеї епохи Відродження і наша сучасність. Формування наукової

теорії естетичного розвитку.

Сутність  естетики  педагога. Поняття  естетики  педагога.  Функції 

педагогічної  естетики. Естетична свідомість та естетична діяльність педагога й

учнів. Краса й творчість. Завдання естетики педагога. Педагогічна діяльність як

два  плани:  план  науково-художній  і  суб’єктивно-естетичний  план.  Науково-

художній  план  охоплює  групу  проблем,  пов'язаних  безпосередньо  з

професійними  знаннями  педагога:  володіння  предметом  і  методикою  його

викладання.  Суб’єктивно-естетичний  план  –  це  особистісні  якості  педагога:

його зовнішня і  внутрішня культура,  повага до людської  особистості,  уміння

охороняти її здоров'я і своє власне, гуманістична спрямованість наукових знань.

Діалектична  єдність  планів  педагогічної  діяльності. Естетичне  виховання  в

процесі вивчення художньої творчості. 

Змістовий модуль 2

Морально-естетичні засади професійної та корпоративної етики та

естетики



Мораль  яе  соціальний  феномен. Мораль  і  проблема  її  соціальної

детермінації. Поняття моралі. Моральні антиномії О.Дробницького. Моральна

регуляція. Проблема походження і природи моралі. Природа моралі в релігійній

етиці.  Проблема  походження  моралі  в  натуралістичній  етиці.  Мораль  в

контексті соціально-історичної етики. Форми нормативної регуляції. Мораль і

звичаай. Мораль і право. 

Естетика  як  наука. Філософсько-естетичні  передумови  та  стан  розробки

проблеми  «естетичного»  та  науки  естетики.  Актуальність  естетичної  науки.

Предмет естетики.  Його історична еволюція.  Витоки естетичної  практики та

естетичних знань.  Утвердження естетики як самостійної  науки.  Фактори,  що

вплинули  на  формування  естетичної  наук:  філософія  (Античність:  Піфогор,

Сократ,  Платон,  Аристотель),  мистецтво  (художня  практика  Відродження:

Лєонардо да Вінчі, Альберті), соціальне замовлення (Середньовіччя: Августин,

Фома Аквінський;  Просвітництво:  «свобода,  рівність,  братерство);  внутрішня

логіка розвитку науки (Німмецька класична філософія:  Кант,  Гегель,  Шіллер,

Шеллінг).

Становлення  естетики.  Давньогрецька  естетика:  піфагорійці:  пропорція  і

міра,  гармонія  космосу,  етос  музики,  очищення  засобами  музики;  принцип

“золотого  перетину”;  Сократ-естетик:  відтворюючі  мистецтва,  ідеалізація  в

мистецтві, духовна краса; Платон: поняття прекрасного, прекрасне – мудрість –

благе,  ідея  прекрасного;  Аристотель;  поняття  мистецтва,  класифікація

мистецтва,  поняття наслідування в мистецтві,  очищення засобами мистецтва,

мета мистецтва. Країни Сходу: Індія: трактат «Натья-Шастра», дхвана; Китай:

вчення  Конфуція,  Сюнь-цзи.  Арабомусульманська  естетика:  вплив  ісламу  на

становлення  мистецтв.  Естетика  Візантії:  походження  Візантії;  особливості

візантійської естетики; основні поняття візантійської естетики.

Естетика в системі наукового знання. Чому естетика від’єдналася в окрему

науку? Еволюція поглядів на сутність “естетичного”. Баумгартен, Кант, Гегель,

марксистська  філософія.  Міжпредметні  зв’язки.  Структура  між  предметного

знання  передбачає  моніторинг  синтетичного  розвитку  філософії,  етики,

естетики,  професійної  та  корпоративної  етики,  корпоративної  культури,



педагогіки,  психології,  менеджменту,  мистецтвознавства.  Відносно  молоді

науки, з якими взаємодіє естетика: психологія художньої творчості, соціологія

мистецтва,  культурологія,  аналітична  естетика  (Л.Вітгенштейн,  У.Галлі),

контекстуалістська (Д.Дьюї, С.Пеппер),  структурно-семіотична (П.Богатирьов,

Р.Якобсон),  семантична  (Е.Кассірер,  Б.Кроче),  герменевтична  (М.Хайдеггер,

Г.Гадамер). 
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