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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Етика, естетика» призначена для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 052 Політологія 

Рівненського державного гуманітарного університету.  

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями з 

етики та естетики як основи формування морально-естетичного мислення –

важливої складової фахової компетентності спеціаліста у галузі поведінкових 

наук (політологія).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є морально-етичний та 

естетико-мистецтвознавчий комплекс знань, що ґрунтується на опануванні 

основних підходів до розуміння моральних та естетичних цінностей як основи 

формування особистості майбутнього спеціаліста  у сфері політології.  

Мета курсу – підготовка кваліфікованих фахівців, діяльність яких 

пов’язана зі сферою поведінкових наук (політологія), забезпеченням 

вдосконалення систем управління професійною діяльністю. 

Завдання курсу: забезпечити засвоєння студентами систематизованої суми 

знань з естетичної та етичної проблематики; навчити студентів самостійно та 

творчо застосовувати отримані теоретичні знання у своїй практичній діяльності; 

виховувати у студентів почуття естетичної культури та морального почуття. 

Курс сприяє формуванню інтегральної  (ІК), загальних (ЗК) та спеціальних 

(СК) компетентностей: 

Інтегральна компетентність (ІК) - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійному середовищі 

політології та застосовувати ключові теорії і методи політологічних досліджень 

та аналізу політики у експертно-аналітичній, політико-організаційній, 

консультаційній та громадській сфері практичної професійної діяльності, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність примножувати моральні, культурні, наукові цінності та 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та розвитку суспільства, техніки і технологій та характеризується комплексністю 

та невизначеністю. 

. 

Фахові компетентності (ФК): 



ФК4. Знання механізмів взаємодії політики та інших сфер суспільного 

життя та відповідальної взаємодії політології з іншими соціальними та 

поведінковими науками.  

ФК10. Здатність вести наукові дискусії, переконувати та впливати на 

інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр 

пізнавальних і інтелектуальних навичок.  

ФК11. Здатність спілкування з представниками інших професійних груп 

різного рівня, з експертами з інших галузей знань.  

ФК15. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

ФК17. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики 

політолога та академічної доброчесності.  

Програмні результати навчання (ПР):  

ПР18. Демонструвати здатність до соціально відповідальної та громадсько 

свідомої діяльності на основі толерантності, поваги до культурного різноманіття 

та  прав людини.  

ПР19. Відповідально ставитись до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.   

 

З робочою програмою та силабусом даного курсу можна ознайомитись на 

кафедрі філософії. Очні консультації: за попередньою домовленістю Пн: 10.00 –

12.00; Пт. 10.00 –12.00. 

E-mail викладача: ksshev@ukr.net 
 

 

 


