Анотація навчальної дисципліни
Деонтологія
Роговська Ольга Олексіївна
Загальна інформація про дисципліну «Деонтологія» навчальна дисципліна,
предметом вивчення якої є основні професійні етико-аксіологічних знання, необхідні
соціальному працівнику в його практичній і науковій діяльності. Визнання людини
вищою цінністю сучасної цивілізації й особливості соціальної роботи як професійної
діяльності визначають сутність і специфіку етичного регулювання діяльності
фахівців, обумовлючи вимоги до його особистісних якостей.
Метою викладання навчальної дисципліни є – формування базових знань з
деонтології соціальної роботи, сприяння формуванню у майбутніх соціальних
працівників професійної морально-етичної культури.
Завдання:
−
вивчення місця і ролі, сутності та типології професійно-значущих цінностей в
соціальній роботі;
−
аналіз основних етапів становлення та розвитку ціннісних підстав соціальної
роботи в Україні і за кордоном ;
−
вивчення особливостей етико-ціннісного регулювання діяльності і відносин в
системі соціальної роботи, етичного кодексу соціальної роботи;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
−
основні нормативні правові документи етико-ціннісного регулювання
діяльності і відносин в системі соціальної роботи
−
основні теорії та концепції взаємодії людей в організації, основи ділового
спілкування, принципи і методи організації ділових комунікацій;
вміти:
−
застосовувати методи і засоби пізнання для інтелектуального розвитку,
підвищення культурного рівня, професійної компетентності,
− використовувати етичні та соціокультурні норми у професійній діяльності.
Програмні результати навчання:
•
Налагоджувати співпрацю з представникам професійних груп та громад.
•
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.
Перелік тем
Тема 1. Предмет, завдання, цілі деонтології соціальної роботи. Місце і роль цінностей
в соціальній роботі
Тема 2. Професійно значимі цінності соціальної роботи, їх сутність, типологія
Тема 3. Основні етапи становлення та розвитку ціннісних підстав соціальної роботи
Тема 4. Сутність і зміст сучасної професійно-етичної системи соціальної роботи
Тема 5. Деонтологічні питання соціальної роботи
Тема 6. Професійно-етичні вимоги до професіограми соціального працівника
Тема 7. Особливості етичного кодексу соціальної роботи
Тема 8. Професійно - етичне регулювання діяльності соціального працівника
Тема 9. Загальний погляд на етику Стародавньої Греції та Риму, Середньовіччя та
Нового часу
Тема 10. Етичні принцип в соціальній роботі
Тема 11. Етичне виховання соціального працівника
Тема 12. Свобода і відповідальність, професійний борг соціального працівника
Тема 13. Етикет соціального працівника
Тема 14. Роль моральної культури як регулятора поведінки людини
Тема 15. Етика соціально-економічної поведінки в українському суспільстві
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