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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу формування у аспірантів цілісного, системного уявлення про специфіку 

професійної моралі педагогів, розкриття сутності етико-аксіологічного підходу до 

організації професійної педагогічної діяльності. 

Завдання:  

- вивчення місця і ролі загальних та професійних моральних цінностей в 

педагогічній діяльності; 

- виявлення специфіки та структури професійної моралі педагогів; 

- з'ясування суті деонтологічного підходу до педагогічної діяльності; 

- розкриття особливостей етичного регулювання діяльності і відносин в системах 

«педагог - учень», «педагог - педагог», «Педагог - керівник»; 

- обгрунтування професійно-етичних вимог до особистісних якостям педагога; 

- роз'яснення основних категорій педагогічної етики. 

- сформувати уміння застосовувати отримані знання в системі професійної 

діяльності з метою підвищення її ефективності;  

- опанувати методику етичного аналізу соціокультурних і психолого- педагогічних 

проблем. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

КСО. 05 – здатність до толерантних комунікаційних взаємодій; 

КЗП. 01 –  знання психолого-педагогічних проблем і особливостей методики 

викладання психологічних дисциплін у вищій школі, організація освітнього процесу в 

системі вищої школи; 

КЗП. 13 -  здатність забезпечувати  строгість у дотриманні кібернетики. 

 

 

Очікувані результати навчання.  

- створювати дійові системи комунікації з вітчизняними і зарубіжними колегами, 

розуміти етику ділового спілкування з представниками країн різних культур; 

- демонструвати навички роботи у науковому товаристві 

- вміти створити творчу атмосферу та організувати культурні заходи в учнівських 

та студентських колективах, на основі національних та міжнародних досягнень 

культури; 

- розуміння специфічних напрямків наукової та практичної психологічної роботи 

при застосуванні комп'ютерів і інтернету; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

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 (учні, 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 

вміти:  

- 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 роботі з учнями, у 

відносинах з колегами, а також по відношенню до 

самому собі і своїй професії; 

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

діяльності, знаходити шляхи їх розв'язання. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи i базовi культурно-цивiлiзацiйнi подвалини 

професiйноï етики викладача. 

Тема 1. Предмет педагогічної етики та її головні функції.  

Роз'яснюється поняття етики як філософської дисципліни, її структура та головні 

завдання теоретичної та практичної частин етики. Роз'яснюється співвідношення етики 

та моралі, підкреслюється соціальний та історичний характер моралі. Дається 

визначення професійної етики, з'ясовується її місце в загальній структурі етичних 

дисциплін, розглядаються види професійної етики, її загальні і приватні особливості, а 

також місце педагогічної етики в ній. Розглядається ставлення професійних норм і 

цінностей до вищих моральних цінностей.  

Тема 2. Сутність і специфіка педагогічної діяльності. 

Пояснюється специфіка предмета педагогічної діяльності та її головні функції. 

Підкреслюється соціальна значимість педагогічної діяльності в умовах перехідного 

періоду від тоталітарного до демократичного суспільства, її багатогранність, 

багатофункціональність та творчий характер. Визначаються основні ціннісні 

характеристики та пріоритети педагогічної діяльності. Пояснюється, в чому полягає 

педагогічна компетентність викладача. 

Змістовий модуль 2. Етико-аксiологiчна спрямованiсть сучасноï освiти та науки. 

Тема 1. Категорії та принципи педагогічної етики. 

    Розглядаються основні категорії педагогічної етики: «педагогічна свідомість», 

«педагогічна честь» і «педагогічна справедливість», «педагогічний авторитет», 

«педагогічний такт», «педагогічний обов'язок». Роз'яснюється філософський сенс 

таких принципів педагогічної етики, як «принцип гуманізму», «принцип 

демократизму», «принци оптимізму», «принцип колективізму (солідарності)», 

«принцип громадянськості та патріотизму», «принцип справедливості», 

«професіоналізму», «відповідальності», «толерантності».  

Тема 2. Норми ділового етикету в діяльності педагога та науковця. 

Дається філософське тлумачення основних норм ділового етикету в діяльності 

педагога. Роз'яснюються головні вимоги до педагога, які стосуються ставлення 

науковця та педагога до своєї праці, підкреслюється значення етичних аспектів для 

продуктивної наукової праці. Розкриваються основні принципи міжособистісних 

відносин педагога та учнів. Підкреслюється важливість таких рис у педагога, як повага 

до особистості учня, його орієнтація на позитивні емоції та почуття, відкритість і 

готовність до діалогу з учнями на принципах партнерства. Роз'яснюються головні 

принципи етичних відносин педагогічному колективі, а також роз'яснюються 

принципові відмінності у відносинах між педагогами в демократичних, тоталітарних 

та посттоталітарних країнах, в системі «педагог-керівник», «педагог - адміністрація», 

«науковець-науковець», «науковець-адміністрація». 
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