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ВСТУП
І.Мета дисципліни -забезпечення цілісного уявлення щодо розуміння проблем
професійної та корпоративної етики в сфері вирішення соціальних та етичних
проблем при розробці, втіленні та набутті етичних принципів та норм у професійної
діяльності, а також оволодіння методами аналізу професійних кодексів
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку
етичної думки; методи філософських досліджень, методи психології та основні
етико-філософські поняття та категорії.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо дилемних проблем
професійної та корпоративної етики в професійній діяльності; застосовувати
основну методологію імперативно-ціннісних аспектів професійної практики
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та інтегрованою
інформацією наукового дослідження та управління інформацією; критичного
ставлення та прогнозування стосовно специфічних політичних, економічних,
культурно-професійних подій; використання іншомовних фахових інформативних
джерел.
Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Професійна та корпоративна
етика» належить до переліку дисциплін
ОК та викладається у II семестрі
магістратури. Навчальна дисципліна послідовно розглядає особливості розвитку і
становлення професійної та корпоративної етики та їх нагальність в сучасних
професійних практиках. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи,
методології, основні напрямки професійної етики. З'ясовуються особливості
вироблення та розвитку практичних вмінь та навичок прийняття рішень з етичної
поведінки спеціалістів в дилемних ситуаціях професійної діяльності, а також
ознайомлення з кодексами професійної етики. Розглядаються особливості
оволодіння методами аналізу даних кодексів та їх удосконалення, напрацювання
розуміння та переконання щодо слідування нормам професійної етики, як
необхідної умови професійного розвитку.
На прикладі сценаріїв виробничих ситуацій в установах і організаціях
природничих досліджень вміти прогнозувати ефективність виробничої діяльності
та ймовірне виникнення і попередження проблемних ситуацій у випадках появи
таких у групах вищої, середньої та нижньої ланки працівників. Застосовувати набуті
знання для раціонального використання наявних виробничих ресурсів, вміти
передбачати психологічні обстановки в непростих умовах польових експедиційних
досліджень, в тому числі у віддалених районах та місцях з суворими кліматичними
умовами, їх організації, постачання устаткування і матеріалів, проведення
камеральних робіт та інших видів діяльності в колективах різко відмінного
професійного та загального інтелекту.
5. Результати навчання:
В результаті

вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Методи викладання і Методи
Результат навчання
оцінювання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. навчання

Відсоток у
підсумковій

автономність та відповідальність")
оцінці
3
дисципліни
Результат навчання
Код
Знати:
Предмет, методи, теоретичні основи Лекція, самостійна Письмова
1
1.1 досліджень
професійної
та
робота
контрольна
1
корпоративної етики
робота
Принципи та
основні
норми Семінар, самостійна Усна доповідь
2
1.2 професійної етики
робота
Основні види професійної етики та їх Лекція, самостійна Письмова
2
1.3 сучасне функціонування
робота
контрольна
і
робота
Роль професійної та корпоративної Самостійна робота Усна доповідь
2
1.4 етики в становленні дослідника
природного середовища
Методи та механізми розв'язання Семінар, самостійна Письмова
3
1.5 основних моральних проблем в
контрольна
робота
колективах дослідників природного
робота
середовища
Особливості професійних кодексів в
Семінари,
Презентація
2
1.6 діловій
практиці
дослідників самостійна робота самостійного
природного середовища
дослідження
І
Вміти:
Демонструвати
знання
Семінари,
Усні доповіді,
1
2.1 спеціалізованої
літератури
та самостійна робота презентація
застосовувати інноваційні підходи в
самостійного
І
галузі гідрології
дослідження
Пояснювати специфіку основних Семінар, Самостійна Усні доповіді,
1
:
2.2 видів професійної етики і шляхи
презентація
робота
подолання розриву між загальними
самостійного
моральними
принципами
та
дослідження
вимогами корпоративної етики в
галузі наук про Землю
2 ^
Здійснювати дослідження методів та Семінар, Самостійна презентація
самостійного
робота
2.3 механізмів розв'язання основних
дослідження,
моральних дилем сз^асних практик в
письмова
експериментах, проектах
у сфері
природного середовища
контрольна
робота
2
Здійснювати
експертну
оцінку Семінар, Самостійна Усні доповіді,
презентація
робота
2.4 ціннісного аспекту місії професійних
самостійного
та корпоративних кодексів у
дослідження.
практиках
1
Усні доповіді,
Виявляти специфіку впровадження
Семінари,
соціальної Самостійна робота дискусії, текст
2.5 корпоративної
рекомендацій
відповідальності
в
сфері
дослідження наук про Землю
2
Досліджувати
та
аналізувати Самостійна робота Текст
рекомендацій
2.6 професійну ситуацію в дослідженнях
природного
середовища
та
розробити рекомендації по їх
вирішенню
3
урахуванням
професійних
етичних
норм
поведінки
комунікація:

Використовувати знання іноземних
Семінари,
3.1 мов для аналізу інформаційних самостійна робота
інтернет-ресурсів,
новітньої
літератури сучасних засад в галузі
гідрології та інших наук
Семінари,
Презентувати
результати
3.2 проведених досліджень у вигляді самостійна робота
доповідей, повідомлень, презентацій
щодо застосування раціонального
використання природних ресурсів,
екологічних аспектів відповідно
чинного законодавства
Вести дискусії стосовно питань ролі
Семінари
3.3 професійної та корпоративної етики
в сферах дослідження та оцінювання
результатів дослідження природного
середовища.
автономність та відповідальність:
Самостійно шукати та критично Самостійна робота
4.1 опрацьовувати
літературу
із
спеціальних
досліджень, вільно
володіти методами обробки, аналізу
та синтезу наукової інформації в
наукових проектах, експериментах і
ін.
Семінари,
Аналізувати
та
кваліфіковано
4.2 виявляти та вирішувати моральні самостійна робота
конфлікти в конкретних ситуаціях
практичної діяльності
4.3

Семінари,
Нести
відповідальність
за
достовірність
проведених самостійна робота
досліджень
та
приймати
нестандартні рішення в проблемних
ситуаціях

Усні доповіді

1

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.

2

Дискусії

2

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження.

1

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

1

2

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
езультатами навчання
^~~~~~--.„^зультати навчання
(N1
1-^
1-(
т-Н
дисцип л і н и
Програмні результати наВчацня
Здатність до адаптації і дії в новій
ситуації, пов'язаній з роботою за +
фахом та вміння генерувати нові
ідеї в науках про Землю (ЗК-1).

+

Здатність
спілкуватися
з
фахівцями та експертами різного
рівня інших галузей знань [ЗК-3).
Знання
сучасних
засад
природокористування, взаємодії
природи
і
суспільства
із
застосуванням
раціонального
використання природних ресурсів,
екологічних аспектів та основ
природоохоронного
законодавства (ФК-2].
ПРН 2. Застосовувати свої знання
для визначення і вирішення +
проблемних питань і прийняття
обґрунтованих рішень в галузі
гідрології ГПРН-21.
ПРН 4. Розробляти, керувати та
управляти проектами в галузі
гідрології.,
оцінювати
і
забезпечувати якість робіт (ПРНПРН5 Планувати і здійснювати
наукові експерименти, писати
наукові роботи за фахом (ПРН-5).
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7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена розгляду історії становлення та розвитку
професійної етики, розвитку корпоративної етики, ролі корпоративних кодексів у
сучасних професійних практиках та шляхам подолання розриву між загальними
моральними принципами та вимогами корпоративної етики. А також розгляду
морально-етичних проблем, які виникають під час здійснення професійної
діяльності, а саме: проблеми соціальної справедливості та рівності, професіоналізму
в контексті професійної діяльності та вирішення професійних завдань, вирішення

конфліктів та прийняття управлінських рішень в галузі гідрології та сучасним
підходам до формування професійної поведінки.
Друга частино курсу присвячена встановленню особливостей професійної та
корпоративної етики при дослідженнях природного середовища або досліджень,
пов'язаних з освітою та практичною діяльністю у вказаній галузі - наук про Землю, а
також оцінюванню професійної діяльності в колективах різного рівня організації
(наукових та виробничих групах, загонах, партіях, експедиціях}.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системоюЕСТЗ, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки результати навчання (знанняі.1 - 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки - результати навчання [вміння2.1-2.6);
(комунікаціяЗ.1-3.3); (автономність та відпов1дальність4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
5 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого завдання, використовуючи обов'язкову та додаткову літературу
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов'язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності
З бали - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, поверхнево його викладає - не спирається на необхідну навчальну
літературу, Має у відповіді суттєві неточності
2. Доповнення / дискусія:
2 бали - доповнення змістовне та ґрунтовне
1 бал - доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна індивідуальна робота: аналіз (Са5е-5иідіе8)-(Ічаст)
20 -балів студент представив індивідуальну дилемну ситуацію, що має чітку
структуру, характеризується оцінкою з точки зору професійної етики, чітко
окресленим моделюванням наслідків вирішення даної дилеми в
професійному/корпоративному середовищі. Надана оцінка можливості
існування альтернативного рішення прогнозування/запобігання/завбачення
у відповідності з певною етичною системою і регульованими нею цінніснонормативними вимогами щодо обраного алгоритму вирішення.
14 балів - студент представив ситуацію, що не має чіткої структури,
характеризується оцінкою з точки зору професійної етики, окресленим
моделюванням
наслідків
вирішення
даної
дилеми
в
професійному/корпоративному середовищі. А л е
відсутня чітка етична
аргументація щодо прийнятого рішення ймовірних наслідків від
запропонованого вирішення не відповідає вище зазначеним вимогам
4. Аналіз-есе ( 1 част) ;

17 балів -студент здійснює етичний аналіз моральних цінностей у сфері
/професійного/соціального із застосуванням методології етики, глибоко та
всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує
отримані результати, використовує спеціальну літературу, демонструє
самостійність, достовірність, незаангажованість в роботі над есе.
12 балів- студент здійснює аналіз моральних цінностей, але недостатньо
розкриває зміст поставлених питань, не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, та не відповідає
вищезазначеним вимогам
5. Індивідуальна самостійна робота (II част)
Принципи роботи керівника дослідницьких підрозділів (груп, загонів, партій,
експедицій, управлінь) на вибір
6. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати,
використовує обов'язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність,
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової
роботи
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов'язкову
літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного
дослідження / письмової роботи. Допускаються неєзо-тєві неточності
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається
на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань.
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю:
Семестрова кількість балів
Види робіт
Мах - 80 балів
Міп - 48 бали
«5» X 5 = 25
«3» X 5 = 15
Теми 2, 3, 6,7,8
Усна відповідь
«2» X 5 = 10
«1» X 5 = 5
Доповнення, і^іасть Теми 2,3,7,9
в дискусіях
«2» X 4 = 8
«1» X 2 = 2
Тестові завдання
Тема 1, 6
«20»х1 = 20
Дослідження
та
аналіз «14» X 1 = 14
Самостійна
професійних ситуацій (І част)
індивідуальна
робота!
«17»х1 = 17
Самостійна
індивідуальна «12»х1 = 12

робота: «Принципи роботи
керівника
дослідницьких
підрозділів (груп, загонів,
партій,
експедицій,
управлінь)» на вибір
Підсумкова
«12»х1 = 12
«20» X 1 = 20
контрольна робота
у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовііі формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
30% від семестрової кількості балів
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. - 24 бали, максимум - 40 балів
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100
балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином,
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної
роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість балів
Мінімум
48
Максимум
80

Шкала відповідності:
Зараховано /Ра58ес1
Не зараховано / Раіі

ПКР (підсумкова контрольна робота)/залік
12
20

60-100
0-59

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 1 СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва
лекції
Самостійна
п/п
Лекції
Семінари
робота
Частина І.Професіина та прикладна етика в структурі етичного знання
Тема І.Професіина та прикладна етика в структурі
2
2
2
1
етичного знання
6
2
2
Тема 2. Професійна діяльність та професіоналізм
2
5
3
Тема 3. Корпоративна культура та етика
2
Тема
4.
Етика
конфлікту
та
методології
прийняття
7
4
4
2
етичних рішень в професійних ситуаціях
індивідуальна самостійна робота: ситуаційний
10
5
аналіз/есе
Частина 2.Досвід проведення наукових та прикладних досліджень природного середовища
6. Положення природничих досліджень в
5
2
2
6. Тема
структурі наукового знання
Тема 7. Структура виробничих колективів, які
5
здійснюють природничі дослідження камеральним
2
7.
шляхом
Тема 8. Структура виробничих колективів, які
5
2
8. здійснюють природничі дослідження шляхом
польових експедицій
Тема 9. Особливості професійної та корпоративної
етики
в
експедиціях
в
екстремальних
5
2
2
9. умовах(карстові печери, антарктичні станції, Крайня
Північ, тропічні пустелі, підводні дослідження!
Індивідуальна самостійна робота: Принципи
8
10. роботи керівника дослідницьких підрозділів [груп,
загонів, партій, експедицій, управліньї на вибір
Підсумкова контрольна робота
2
ВСЬОГО
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій
-14 год.
Семінари
- 14 год.
Самостійна робота - 60 год.
Консультацій
- 2 год.

14

14

60
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