
Силабус курсу 

1. Основні характеристики 

Назва 

українською 

мовою 

 

Професійна етика 

викладача   
 

Назва 

англійською 

мовою 

 

 Professional ethics 

of a teacher 

 

  
 

Спеціальність 073; 201; 204; 211; 212 

Рівень освіти  Третій (освітньо-науковий)  

Освітній 

ступінь 
 Доктор філософії 

Рік навчання І 

Форма 

навчання 
Денна, заочна 

Кількість годин 

/ кредитів ECTS 
90 год./ 3 кредити ECTS 

Розподіл годин 

за видами 

занять 

 лекції Практич

ні 

заняття 

(семінар

и) 

Лабораторні 

заняття 

(комп’ютерні 

практикуми) 

Індивідуаль

ні заняття  

СРС 

Години  14 16   60 

Контрольні 

заходи 

 
Залік  МКР 

(вказати 

кількість) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

ДКР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

      

Статус 

дисципліни / 

кредитного 

модуля 

вибіркова 

Мова 

викладання 
українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра філософії, історії і  політології 

Викладач 

(лекційні 

заняття) 

Чебан О.М. 

E-mail та інші 

контакти 

викладача 

е-mail: chebanoksana72@gmail.com 

Викладач 

(практичні / 

лабораторні 

заняття) 

Чебан О.М. 

E-mail та інші 

контакти 

викладача 

е-mail: chebanoksana72@gmail.com 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою вивчення «Професійної етики викладача» є формування у аспірантів, 

науково-педагогічних (наукових) працівників   цілісного, системного уявлення 

про специфіку професійної моралі педагогів, розкриття сутності етико-

аксіологічного підходу до організації професійної педагогічної діяльності. 



Курс «Професійної етики викладача» ознайомить аспірантів з основними 

категоріями соціально-педагогічної етики; навчить обґрунтувати головні 

принципи, норми і функції етики соціального педагога;  розкриє складові 

компоненти Етичного кодексу як підґрунтя поведінки соціального педагога; 

допоможе вмінню характеризувати найважливіші етичні концепції морального 

вчинку, що зумовлюють моделі професійних рішень соціального педагога; 

допоможе сформувати потребу застосовувати етичні знання на практиці; 

сприятиме розвитку морально-професійних якостей, необхідних для 

майбутньої фахової діяльності. 

Компетентності  Дотримання  етичних норм, принципів та стандартів педагогічної 

етики. 

Знання основних вимог до особистісно-моральних і професійно 

важливих якостей  педагога. 

Інтегрування теоретичних знань з етики у практичну діяльність. 

Знання моделей розв’язання етичних проблем, що виникають під час 

виконання педагогом професійних обов’язків. 

Визначення морально-етичних пріоритетів своєї діяльності. 

Розуміння принципів встановлення професійних меж у практичній 

діяльності педагога. 

Реалізація етичних принципів і стандартів професійної діяльності 

педагога на практиці. 

Розуміння загальних підходів до прийняття етичних рішень у практиці  

педагога. 
 

Здатності  Здатність займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки. 

Здатність до етичної поведінки відносно інших людей і відносно природи 

(відповідно принципам біоетики). 

Здатність керуватися етичним кодексом науковця дослідника, вітчизняними та 

міжнародними етико-правовими стандартами. 

Здатність втілювати і розвивати фундаментальні етико-гуманістичні цінності у 

власному науковому дослідженні.  

Здатність до міждисциплінарного діалогу філософського знання з іншими 

галузями гуманітаристики та природничими науками. 

Результа

ти 

навчан 

ня 

Знан

ня  

Знати основні елементи етичної системи педагогічної діяльності та 

взаємозв'язок між ними;  

- основні категорії професійної етики педагога;  

- сенс і зміст професійного обов'язку педагога по відношенню до різних 

суб'єктів взаємодії (здобувачі, колеги, адміністрація та ін.); 

 - основні принципи, норми і стандарти поведінки педагогів;  

- основні вимоги, що пред'являються до професійно-етичних якостей 

особистості педагога;  

- особливості розвитку етичної свідомості майбутнього педагога.  
Вмін

ня 
Застосовувати етико-аксіологічний підхід до аналізу сутності та змісту, форм і 

методів педагогічної діяльності; 

 - здійснювати етичну оцінку різних процесів, явищ, ситуацій, відносин, 

вчинків і т.п .;  

- застосовувати на практиці стандарти етичної поведінки в педагогічній роботі 

, у відносинах з колегами, а також по відношенню до самого себе і в своїй 

професії;  

- виявляти зони ціннісно-етичних протиріч, дилем і конфліктів у педагогічній 

діяльності, знаходити шляхи їх розв'язання. Досягати цілей у професійній 

діяльності та житті за допомогою живого слова. 

Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисципліна

рні зв’язки, що 

передують 

Здобувач вищої освіти має володіти знаннями дисциплін соціально-

гуманітарного напрямку української мови, історії України, історії української 

культури, етики, естетики, філософії, політології, педагогіки, психології, 

педагогіки вищої школи.  

 



вивченню 

дисципліни) 

Зміст 

дисципліни 

(перелік тем) 

Тема 1.  

Л 1. Педагогічна етика у структурі етичного знання 

ПЗ 1. Професійна етика: сутність та зміст 

Л 2. Педагогічна етика як самостійний розділ професійної етики 

ПЗ 2.1. Поняття про професійної етики, її предмет, завдання, принципи та 

функції 

ПЗ 2.2. Категорії професійної педагогічної етики 

ПЗ 2.3. Кодекс етики педагога вищої школи 

Л 3 Структура та специфіка професійної етики викладача вищої школи 
ПЗ 3.1. Структура та специфіка професійної етики викладача вищої школи 

ПЗ 3.2.. Змістовні структурні компоненти педагогічної етики: моральна 

свідомість, моральні відносини, моральна діяльність 

ПЗ 3.3.. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи  

ПЗ 3.4.. Норми етичної поведінки викладачів вищої школи стосовно професії 

(якість надання освітніх послуг; престиж педагогічної діяльності; 

впровадження нових освітніх технологій; удосконалення професійного рівня 

та самовдосконалення; поширення нових знань серед колег і громадськості, 

повага до своєї професії) 

ПЗ 3.5..Творчість та проблема «конкурентоспроможності» в педагогічній 

діяльності. 

Тема 2. Етика відносин в освітньому просторі 

Л 4.Етика відносин у системі «викладач-здобувач освіти». 

ПЗ 4. Етика відносин у системі «викладач-здобувач освіти» 

Л 5. Етика відносин у системі «викладач-викладач».  
ПЗ 5.1 Етика відносин у системі «викладач-викладач». 

ПЗ 5.2. Загальні морально-психологічні основи професійно-ділового 

спілкування. 

ПЗ 5.3. Роль морально-психологічного клімату в колективі: негативний і 

позитивний мікроклімат, формальні й неформальні відносини в колективі. 

ПЗ 5.4. Структура колективу. Соціально-психологічні верстви колективу. 

Колективісти, індивідуалісти, претензіоністи, наслідувачі, пасивні, ізольовані 

– облік їхніх особливостей у професійному спілкуванні.  

ПЗ 5.5. Специфіка конфліктів у наукових колективах. Основні причини 

конфліктів. Основні етичні принципи та норми в діяльності менеджера. 

Л 6. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку викладача 

вищої школи. 

ПЗ 6.1. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку викладача 

вищої школи. 

ПЗ 6.2. Характеристика і генезис розвитку понять «деонтологія» та 

«педагогічна деонтологія». Цілі та завдання педагогічної деонтології як науки 

про професійну поведінку викладача закладу вищої освіти. 
Л 7. Етична інфраструктура 

ПЗ 7. Етична інфраструктура  

ПЗ 8. Предмет прикладної і професійної етики. 

ПЗ 9. Педагогічна етика. Елементи авторської майстерності в педагогічній 

діяльності 

Дидактичні 

методи 

Теоретико-інформаційні методи. Практико-операційні методи. Методи 

самостійної роботи здобувачів. Пошуково-творчі методи. Контрольно-

оціночні методи. 

На лекційних 

заняттях 

 Теоретико-інформаційні методи навчання – усне, логічно цілісний виклад 

навчального матеріалу, діалогічно побудований усний виклад (бесіда), 

розповідь, пояснення, дискусія, бригадний метод, консультування, аудіо-відео-

демонстрація, демонстрація. 

На практичних 

заняттях 

Практико-операційні методи навчання - вправи, алгоритм, «роби так, як я», 

рішення задач, досвід, експеримент, педагогічна гра (пізнавальна або 



ділова).  Пошуково-творчі методи навчання - спостереження, досвід, 

експеримент, бесіда, лабіринт, «мозкова атака», «акваріум», «думай, слухай, 

пропонуй», бригадний метод, творчий діалог, аналіз конкретних ситуацій 

(проблемних, звичайних, нетипових). Контрольно-оціночні методи - 

попередній іспит, усний виступ, відповідь з місця, контрольна робота, досвід, 

вправи, усне опитування, тестування, програмований контроль. 

Література 

основна 

 

 

 

 

 

Всього основної 

літератури 

Інформаційні джерела 

1. Бралатан В.П., Гуцало Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика: навч.посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. - 252 с. 

2. Брюховецька О.В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи: навч.- 

метод. комплекс. Київ : АПН України, Ун-т менедж. освіти, 2009. 56 с 

3.. Васянович Г.П. Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. П. Васянович. – К. : 

Академвидав, 2011. – 256 с. 

4. Етика. Естетика. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посібник для 

студ. закладів вищої освіти / К. А. Іванова [та ін.] ; за ред. проф. К. А. Іванової 

; НФаУ. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. - 316 с. 

5. Етика та естетика: навч. посібник для студ. ВНЗ; за ред. В. Л. Петрушенка. - 

Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 305 с. 

6. Етика: навч. посібник / В. С. Мовчан. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 

2007. - 484 с. 
Література 

додаткова 

 

 

 

Всього 

додаткової 

літератури 

1. Блощинська В.А. Етика. Практикум: Навчальний посібник. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. - 248 с. 

2. Бобир О. Етикет учителя: Навчально-методичний посібник. - К.: Ленвіт. 

2004. -192 с. 

3. Васильєва М.П. Основи педагогічної деонтології: навч. посіб./ 

М.П.Васильєва. – Харків: Нове слово, 2003. – 200 с. 

4. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. 

Чайка. - 6-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 231 с. 
Технічне 

забезпечення 

Moodle, Zoom 

Метод 

оцінювання  

Кількість  Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий 

модуль 

_ 0 80 

Відвідування 

(відсоток 

пропусків від 

загальної 

кількості занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення:  0 10 

доповідь на 

науковій 

студентській 

конференції 

 0 2 

активна участь в 

роботі наукового 

гуртка кафедри 

 0 2 

підготовка 

реферату і 

виступ з ним на 

 0 2 



семінарі, 

конференції і т.п. 

призове місце в 

олімпіаді 

 - - 

підготовка 

наукової 

публікації 

 0 5 

виконання 

індивідуального 

завдання 

 0 2 

участь у 

вдосконаленні 

навчально-

методичної бази 

кафедри 

 0 5 

Підсумковий 

рейтинг 

   

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з 

таблицею 

100…95 Відмінно  

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре  

74…65 Задовільно  

64…60 Достатньо  

Менше 60 Незадовільно  

Не зарахований реферат 

або стартовий рейтинг 

менше 36 балів 

Не допущено 

4. Політика курсу 

Правила взаємодії Співпраця здобувачів вищої освіти у розв’язанні проблемних завдань 

дозволена, але відповіді кожен здобувач захищає самостійно. 

Взаємодія здобувачів під час іспиту / МКР категорично забороняється 

і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної 

доброчесності згідно принципів університету щодо академічної 

доброчесності. 

Додаткова інформація  Навчальний план 

Робоча програма  

 

Викладач (розробник)                                           ______________________        Чебан О.М. 

 

Завідувач кафедри філософії,  

історії і політології,                                             _______________________        Чебан О.М. 
 


