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Деонтологія
гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
доцент, к.і.н. Костишин Емілія
3 кредити /90 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин,
практичних занять – 16 годин,
самостійної роботи – 58 годин
 теоретично
аргументувати
шляхи
подолання
деонтологічних проблем та складних життєвих
обставин, обирати ефективні методи їх вирішення,
передбачати наслідки;
 встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами
на підґрунті взаємної довіри, відповідальності та
обов’язку, та, відповідно до етичних принципів і
стандартів професійної діяльності, надавати їм
підтримку;
 виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній
діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх
розв’язання;
 демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу
до культурних, релігійних, етнічних відмінностей,
розрізняти вплив стереотипів та упереджень.
Історико-філософський аналіз поняття «деонтологія» в
контексті постнекласичного періоду розвитку світової
науки. Категорії деонтології: відповідальність, обов’язок,
сенс життя, життя та смерть. Деонтологія людини,
держави, суспільства. Моделі та теорії відповідальності.
Професійний обов’язок як структурний елемент
деонтологічних засад діяльності. Етико – моральні
чинники професійного й особистісного становлення
професіонала. Деонтологічні засади професійного
вигорання у персоналу оперативно-рятувальної служби
ДСНС України.
Психологія, Професійна етика та службовий етикет,
Філософія
Усне опитування, презентації.
Підсумковий контроль (контрольний захід - залік):
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