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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: формування у майбутніх соціальних педагогів моральних 

цінностей соціально-педагогічної діяльності; оволодіння необхідними знаннями 

з основ професійної етики та навичками їх реалізації у практичній діяльності. 

Завдання курсу:  

− сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у 

соціально-педагогічній діяльності; 

− розкрити соціальну значущість дотримання соціальним педагогом 

педагогічної етики, оволодіння професійно-етичними якостями; 

− ознайомлення майбутніх соціальних педагогів з принципами та 

нормами соціально-педагогічної етики;  

− розкрити особливості етичної поведінки в процесі розв’язання 

соціально-педагогічних проблем;  

− розвивати навички регулювання власної поведінки в різноманітних 

ситуаціях професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 основні етичні концепції; 

 визначення етичних проблем і дилем; 

 кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності фахівця; 

 моделі прийняття етичних рішень; 

 цінності, принципи, ролі соціального педагога; 

 існуючі кодекси етики соціальних педагогів; 

 особливості професійного спілкування. 

вміти: 

 аналізувати питання реального стану соціально-педагогічної роботи; 

 користуватись вимогами педагогічного етикету у практичній діяльності 

з клієнтами; 

 керуватись моделями прийняття рішень з конкретних етичних проблем; 

 використовувати категоріально-понятійний апарат етики соціально-

педагогічної роботи та деонтології; 

 формувати особисте бачення соціально-педагогічної ситуації й 

самостійно визначати морально-етичні шляхи її вирішення; 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Етичні основи соціально-педагогічної діяльності 

 

Тема 1. Професійна етика як умова формування професійного 

становлення соціального педагога. 

Поняття та завдання професійної етики соціального педагога. Роль етики у 

розвитку суспільства. Основні етичні концепції. Відповідальність педагога за 

дії. які суперечать нормам професійної етики. Міра правової відповідальності. 

Захист прав дитини в Україні. Нормативно-правові документи про права дитини і 

місце педагогічної етики вчителя у їх виконанні. Декларація прав дитини (1959 р.) і 

Конвенція ООН про права дитини (1989 р.) як нормативно-правова основа 

життєдіяльності школяра.  

 

Тема 2. Теоретичні основи етичних знань соціального педагога. 

Основні категорії професійної етики: етичні стосунки, етична свідомість, 

етичні дії та професійний обов'язок. Функції та принципи етики соціальної і 

соціально-педагогічної роботи.  

 

Тема 3. Джерела педагогічної етики 

Етика в історії античної думки. «Золоте правило» етичної системи. 

Аристотелівська етична традиція. Вплив ранньохристиянської етики та етики 

доби Середньовіччя на виховання особистості. Етичні вчення епохи 

Відродження та Нового часу. Етичні погляди на поведінку людини кінця ХVIII – 

початку ХIХ ст. Розвиток соціально-педагогічної етики в Україні. Етичні вчення 

українських просвітників-гуманістів. 

 

Тема 4. Моральні принципи соціально – педагогічної діяльності. 

Моральні норми соціального педагога. Моральні правила у професійній 

діяльності соціального педагога. Основні етичні принципи соціально – 

педагогічної діяльності: гуманізм, конфіденційність, толерантність, 

клієнтоцентризм, опертя на власні сили клієнта, універсальність, профілактична 

спрямованість, охорона соціальних прав клієнта. 

 

Тема 5. Моральні цінності соціально – педагогічної діяльності  

Сутність поняття «цінності», «цінності соціально-педагогічної роботи». 

Основні групи цінностей соціального педагога. Підходи до визначення цінностей 

соціально-педагогічної роботи в Україна та за рубежем (Великобританія, США, 

Німеччина, Росія). 



Тема 6. Етичні особливості соціально-педагогічної взаємодії.  

Практичне застосування принципів етичної взаємодії соціального педагога 

і клієнта. Типові ситуації в професійній діяльності: знайомство, повторна зустріч 

з клієнтом, консультування, повсякденне спілкування, спілкування з оточенням 

клієнта та етичні дії щодо них. Моделювання ситуацій. Аналіз ступеня етичності 

поведінки клієнта та соціального педагога в різних ситуаціях. 

 

Тема 7. Професійна етика. 

Умови виникнення професійної етики. Морально-професійні норми, їх 

історичний розвиток. Морально-професійні кодекси, функції – пізнавальна, 

регулятивна, ціннісна, виховна. 

Завдання професійної етики. Призначення та сенс професійної етики. Види 

професійної етики та їх гуманістична спрямованість. 

 

Тема 8. Професійно-етичний кодекс − підґрунтя поведінки соціального 

педагога 

Засоби для регулювання поведінки і дій спеціалістів соціальної сфери. 

Правові  документи регулювання відносин між суб’єктом і об’єктом соціально – 

педагогічної роботи в системі соціального захисту. Законодавчо – нормативні 

положення і статути, які регулюють діяльність соціального педагога і окремих 

закладів соціальної сфери, котрі займаються соціально – педагогічною 

діяльністю. 

Етичний кодекс соціального педагога – документ, який визначає загальні 

стандарти етичної поведінки фахівця, регламентує його відносини з клієнтами, 

стосунки з установами й організаціями, обумовлює стандарти поведінки 

соціального педагога стосовно колег і зобов’язання соціального педагога перед 

суспільством. Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників. 

 

Тема 9. Етичний кодекс соціально – педагогічної діяльності. 

Етичний кодекс соціального педагога. Етичний кодекс практичного 

психолога. Етичний кодекс медичного працівника. Порівняльна характеристика 

етичних кодексів. Відмінні та спільні аспекти в діяльності соціального педагога, 

практичного психолога, медичного працівника. Доцільність регламентації 

діяльності різних спеціалістів відповідними професійними кодексами. 

Обговорення етичних кодексів, прийнятих в інших країнах. 

 

 

 



Тема 10. Педагогічна етика та іі взаємозв’язок з соціально – 

педагогічною етикою. 

Походження педагогічної етики. Загальна характеристика категорій етики. 

Принцип добра та милосердя в професійній діяльності соціального педагога. 

Моральний обов’язок, моральна свідомість педагога, соціального педагога 

зокрема. Професіоналізм як моральна якість особистості. Педагогічна 

справедливість.  

 

Тема 11. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку 

вчителя. 

Характеристика і генезис розвитку поняття «педагогічна деонтологія». Цілі 

та завдання педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку 

педагога.  Вимоги до професійної поведінки сучасного педагога та зміна їх у 

процесі історичного розвитку суспільства. Особливості нормативно-рольових 

функцій педагогічної професії. Специфіка соціально-педагогічної діяльності та її 

зв'язок з педагогічною деонтологією. 

 

Тема 12. Контроль знань матеріалу  модуля 1. 

 

Модуль 2. Основи етичної комунікації у професійній діяльності 

соціального педагога. 

 

Тема 13. Моральна культура спілкування. 

Суть морального спікування, її зміст та прояви. Передумови розвитку 

моральної потреби в спілкуванні. Морально-психологічні особливості 

сприйняття людьми один одного. Проблема самотності людини як морально-

психологічна проблема. 

 

Тема 14. Основні типи, принципи та суперечності спілкування. 

Поняття «типи спілкування». Основні типи спілкування: етикетний, 

діловий, товаристський. Інтимний тип спілкування. Різновиди інтимного 

спілкування – дружнє, сімейне, батьківське, подружнє. Спілкування з самим 

собою. 

 

Тема 15. Етикет як морально-етична культура спілкування. 

Етикет в сучасному суспільстві. Необхідність етикету для спілкування між 

людьми. Історія етикету, його особливі види: вчительський, лікарський, 

дипломатичний, військовий, спортивний тощо. Моральний зміст етикету. 

Принципи етикету (пріориитет старшого, пріоритет жінки, гігієнічності, 



естетичний). Загальні вимоги до етикету – ввічливість, коректність, тактовність, 

делікатність, скромність, точність, обовязковість. 

 

Тема 16. Педагогічне спілкування – провідна складова професійної 

комунікації соціального педагога. 

Володіння етичними основами спілкування для соціального педагога – 

необхідна складова професійної компетентності. Необхідність опанування 

функціями і правилами соціально – педагогічного  спілкування. Співпраця 

соціального педагога з об’єктами і суб’єктами соціально – педагогічної 

діяльності через визначення зони і позиції у спілкуванні. Рольові теорії 

спілкування Е. Берна, З. Фрейда. Слухання як  провідна якість соціального 

педагога, її етичні основи і рівні.  

 

Тема 17. Вербальні засоби професійно педагогічної комунікації. 

Види вербальних засобів комунікації. Усне мовлення, писемне мовлення. 

Внутрішнє мовлення. Основні ознаки культури мови та мовлення. Техніка 

мовлення. Мовленнєвий етикет. Публічний виступ: підготовка, способи зняття 

хвилювання,. 

 

Тема 18 . Невербальні засоби професійно-педагогічної комунікації. 

Сутність та засоби невербальної комунікації (міміка, жести, контакт очей, 

міжособистісний комунікативний простір). Взаємозв’язок вербальних та 

невербальних засобів спілкування. Використання невербальних засобів 

спілкування у процесі соціально-педагогічної взаємодії. 

 

Тема 19. Комп’ютерні засоби професійно педагогічної комунікації. 

Комп’ютерні комунікації в соціально-педагогічній діяльності. Робота 

соціального педагога з комп’ютерними мережами. Електронна пошта як засіб 

професійної комунікації. Етичні правила комунікації у глобальних 

інформаційних мережах. Встановлення комунікаційних зв’язків завдяки участі в 

тематичних семінарах конференціях та телеконференціях. 

 

Тема 20. Конфлікти в соціально-педагогічній – діяльності. 

Закономірність конфліктів в людських відносинах. Соціальний педагог − 

посередник у розв’язанні конфліктів. Конфлікт як вид критичних ситуацій: його 

психологія. Види конфліктів. Класифікація і типологія конфліктів за проблемно-

діяльнісною ознакою, ступенем втягнення, за кількістю учасників, за ступенем 

гостроти протиріч. 



Причини і джерела конфліктів, їх позитивні і негативні сторони. 

Гармонізація відносин в психолого-педагогічних конфліктах. Прогнозування 

конфліктних ситуацій: стадії розвитку конфлікту. Етичні засади соціально-

педагогічної діяльності в процесі розв’язання  конфлікту. 

 

Тема 21. Етичні засоби подолання конфліктів в соціально-педагогічній 

діяльності. 

Зміст поняття «конфлікт». Стадії  розвитку конфліктів. Стилі розв’язання 

конфліктів за методом Томаса. Вибір стилю поведінки в конфліктній ситуації. 

Картографія конфлікту. 

 

Тема22. Культура розв’язання конфлікту. 

Апробація тесту на визначення рівня конфліктності особистості. 

Самоаналіз студентами даних тестування. Розробка пам’ятки з подолання 

конфлікту. Розв’язання типових конфліктних ситуацій в соціально-педагогічній 

діяльності. 

 

Тема 23. Особливості етичної культури та її зв’язок з професійним 

іміджем соціального педагога. 

Етична культура та її складові. Поняття іміджу як мистецтва подобатись і 

як мистецтва впливу на оточуючих у соціально-педагогічній діяльності. 

Значення і складові зовнішньої і внутрішньої привабливості іміджу соціального 

педагога. Особистісні якості соціального педагога, необхідні для створення 

позитивного іміджу. Психологічна культура як невід’ємна складова 

педагогічного іміджу. 

 

Тема24. Контроль знань матеріалу модуля 2. 

 

Тема 25. Етичний портрет соціального педагога.  

На основі матеріалів лекцій та практичних занять кожен студент складає 

етичний портрет соціального педагога, їх презентація і обговорення, відбір 

кращих зразків етичного портрета. 

 

 



4. Структура навальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем Денна форма 

 

усьог

о 

В тому числі 

л с/

п 

лаб конс с.

р 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Етичні основи соціально-педагогічної діяльності 

Тема 1. Професійна етика як умова 

професійного становлення соціального 

педагога 

2 2     

Тема 2. Теоретичні основи етичних знань 

соціального педагога 

Консультація до виконання завдань 

самостійної роботи 

2 2    

 

0,5 

 

Тема 3. Джерела соціально-педагогічної етики 4 2    2 

Тема 4. Морально-етичні принципи 

соціально-педагогічної діяльності 

4 2    2 

Тема 5. Моральні цінності соціально-

педагогічної діяльності 

Консультація до практичного заняття 

4 2    

 

0,5 

2 

Тема 6. Етичні особливості соціально-

педагогічної взаємодії 

4  2   2 

Тема 7. Професійна етика 4 2    2 

Тема 8. Професійно-етичний кодекс – 

підґрунтя поведінки працівника соціальної 

сфери 

Консультація до семінарського заняття 

2 2    

 

 

0,5 

 

Тема 9. Етичний кодекс соціального педагога 4  2   2 

Тема 10. Педагогічна етика та її взаємозв’язок 

зі соціально-педагогічною етикою 

4 2    2 

Тема 11. Педагогічна деонтологія як наука 

про професійну поведінку педагога 

Консультація до контролю знань 

4 2    

 

0,5 

2 

Тема 12. Контроль знань Модуля 1. 2  2    

Усього годин за модулем 1 40 18 6  2 1

6 



Змістовий модуль 2. Основи етичної комунікації  

у професійній діяльності соціального педагога 

Тема 13. Моральна культура 

спілкування 

4 2    2 

Тема 14. Основні типи, принципи та 

суперечності спілкування 

4 2    2 

Тема 15. Етикет як морально-етична 

культура спілкування 

4 2    2 

Тема 16. Педагогічне спілкування – 

провідна складова професійної 

комунікації соціального педагога 

4 2    2 

Тема 17. Вербальні засоби професійної  

комунікації соціального педагога 

6 2 2   2 

Тема 18. Невербальні засоби 

професійної комунікації соціального 

педагога 

6 2 2   2 

Тема 19. Комп’ютерні засоби 

професійно-педагогічної комунікації 

4  2   2 

Тема 20. Конфлікти в соціально-

педагогічній діяльності 

Консультація питань, які виникають у 

студентів 

2 2 2   

 

1 

1 

 

Тема 22. Етичні засоби подолання 

конфліктів у соціально – педагогічній 

діяльності 

4 2    2 

Тема 23. Засоби та культура розв’язання 

конфліктів 

2  2    

Тема 24. Особливості етичної культури 

та її зв’язок з професійним іміджем 

соціального педагога 

Консультація до контролю знань 

4 2   0,5 2 

Тема 25. Контроль знань змістового 

модуля 2 

2  2    

Тема 26. Етичний портрет соціального 

педагога 

4  2   2 

Усього годин за модулем 2 50 18 12  1,5 20 

Усього годин 90 36 18  3,5 36 

Залік   2    

 

 



5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 9. Етичний кодекс соціального-педагога 2 

2 Тема 17. Вербальні засоби професійної комунікації 

соціального педагога 

2 

3 Тема 18. Невербальні засоби професійної комунікації 

соціального педагога 

2 

4 Тема 19. Комп’ютерні засоби професійно-педагогічної 

комунікації 

2 

 Усього 8 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 6. Етичні особливості соціально-педагогічної 

взаємодії 

2 

2 Тема 12. Контроль знань змістового модуля 1. 2 

3 Тема 23. Засоби та культура розв’язання конфліктів 2 

4 Тема 25. Контроль знань змістового модуля 2 2 

5 Тема 26. Етичний портрет соціального педагога 2 

 Усього 10 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 

 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 3. Джерела соціально-педагогічної етики 2 

2 Тема 4. Морально-етичні принципи соціально-

педагогічної діяльності 

2 

3 Тема 5. Моральні цінності соціально-педагогічної 

діяльності 

2 

4 Тема 6. Етичні особливості соціально-педагогічної 

взаємодії 

2 

5 Тема 7. Професійна етика 2 

6 Тема 9. Етичний кодекс соціального-педагога 2 



7 Тема 10. Педагогічна етика та її взаємозв’язок зі 

соціально-педагогічною етикою 

2 

8 Тема 11. Педагогічна деонтологія як наука про 

професійну поведінку педагога 

2 

9 Тема 13. Моральна культура спілкування 2 

10 Тема 14. Основні типи, принципи та суперечності 

спілкування 

2 

11 Тема 15. Етикет як морально-етична культура 

спілкування 

2 

12 Тема 16. Педагогічне спілкування – провідна складова 

професійної комунікації соціального педагога 

2 

13 Тема 17. Вербальні засоби професійної комунікації 

соціального педагога 

2 

14 Тема 18. Невербальні засоби професійної комунікації 

соціального педагога 

2 

15 Тема 19. Комп’ютерні засоби професійно-педагогічної 

комунікації 

2 

16 Тема 22. Етичні засоби подолання конфліктів у соціально 

– педагогічній діяльності 

2 

17 Тема 24. Особливості етичної культури та її зв’язок з 

професійним іміджем соціального педагога 

2 

18 Тема 26. Етичний портрет соціального педагога 2 

Всього годин 36 

 

 

9. Методи навчання 

Лекції, дискусії, бесіди з тем, ділові ігри, виступи, робота в Інтернеті, 

аналіз та інтерпретація отриманих даних, розв’язання психологічних задач, 

виконання практичних завдань, робота з літературою. 

 

 

 10. Методи контролю 

Поточний облік отриманих балів, усні відповіді на семінарському занятті, 

виконання тестових завдань, індивідуальні письмові завдання, виконання 

практичних робіт, модульні контрольні роботи, усна відповідь на заліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Т 6 Т 9 Т12 Т17 Т18 Т19 Т23 Т25 Т26 50 100 

4 4 10 4 4 5 4 10 5 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

81-89 В 

71-80 С 

61-70 D 

51-60 Е  

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Васянович Г. П. Педагогічна етика: навчально-методичний посібник / 

Г.П. Васянович − Львів, «Норма», 2005. − 344с. 

2. Волкова Н. П. Професійно – педагогічна комунікація: навчальний посібник 

Н.П. Волкова – К.: ВЦ «Академія», 2006. − 256с. 

 

Допоміжна 

1. Бугай Н.І. Український етикет / Бугай Н.І. − К. : Бібліотека українця, 2000. − 

264 с. 

2. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: навч. посібник / 

Н.Ю. Бутенко – К.,2005. 

3. Гриньова В. М. Професійна етика як умова успішності трудової діяльності 

/ В.М. Гриньова // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації : реалії, 

проблеми та перспективи : матеріали І наук.-практ. конф. (Житомир, 26-

27 квітня 2007 р.). – Житомир, 2007. − С. 37-38. 



4. Етика. Навч. посіб./ За ред. проф. В.О. Лозового.-К.:Юріксон Інтер, 2005 – 

224с.  

5. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / 

Л.О. Ковальчук − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 

608с. 

6. Соціальна робота: В 3 ч.- К.:Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2004. 

Ч.1:Основи соціальної роботи / За ред. Бондаренко Н.Б. та ін. – 2004. − 178с. 

7. Соціальна робота в Україні: навч. посібник / За заг. ред.. Звєрєвої І.Д , 

Лактіонової Г.М. – К.: Наук. Світ, 2003. – 233с. 

8. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа − К. : 

Академвидав, 2012. − 208 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ 

2. elibrary.kubg.edu.ua/8665/1/T_SPIRINA 

3. www.ssm.kiev.ua/index.php/dopomoga/53-obitnucyz.html. 

 

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/

