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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Змістовий модуль «Етика соціально-педагогічної діяльності» 
Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 
Курс 1 - 
Семестр 2 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 
Аудиторні 28 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль 7 - 
Самостійна робота 21 - 
Форма семестрового контролю залік - 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою змістового модуля «Етика соціально-педагогічної діяльності» є 

оволодіння студентами необхідними знаннями з основ професійної етики та 
навичками її реалізації на практиці, про способи її використання у практичній 
діяльності, сприяти органічному поєднанню кваліфікації й особливих духовних 
якостей майбутнього фахівця, сприяти формуванню високої моральної 
відповідальності, готовності віддано виконувати свій професійний обов’язок. 

Завдання змістового модуля «Етика соціально-педагогічної діяльності»:  
 сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у сфері 

соціальних послуг;  
 необхідності оволодіння професійно-етичними якостями майбутніми 

соціальними педагогами; 
 навчити регулювати власну поведінку у різноманітних ситуаціях 

професійної діяльності. 
3. Результати навчання за дисципліною 
 Здатність продемонструвати знання теоретичних основ та нормативно-

правових засад інклюзивної освіти, виявляти особливості та шляхи покращення 
життєдіяльності дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку 

 Знання та здатність дотримуватися етичних принципів соціально-
педагогічної роботи 

 Здатність забезпечувати соціально-правовий захист дітей, молоді та їх сімей 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Модуль 1. Питання етики у соціально-педагогічній діяльності 
Тема 1. Проблема формування етики в 
історико-педагогічному контексті 4 2 2 - - - - 
Тема 2. Джерела соціально-педагогічної 
етики 4 2 - 2 - - - 
Тема 3. Професійна етика як навчальна 
дисципліна і як засіб регулювання 
соціально-педагогічної діяльності 4 2 - 2 - - - 
Самостійна робота 1. Питання етики у 
соціально-педагогічній діяльності 10 - - - - - 10 
Модульний контроль 2  
Разом 24 6 2 4 - - 10 
Модуль 2. Культурологічні засади соціально-педагогічної діяльності 
Тема 1. Професійна культура як складова 
етики соціального педагога 4 

2 - 2 
- - - 

Тема 2. Теоретико-методичні засади 
формування деонтологічної культури 

6 
2 2 2 

- - - 
Тема 3. Особистісно-професійні 
характеристики соціального педагога 

6 
2 2 2 

- - - 
Самостійна робота 2. Культурологічні 
засади соціально-педагогічної діяльності 11 - - - - - 11 
Модульний контроль 2  
Семестровий контроль 7  
Разом 36 6 4 6 - - 11 
Усього 60 12 6 10 - - 21 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
 

Змістовий модуль «Етика соціально-педагогічної діяльності» 
 

Модуль 1. Питання етики у соціально-педагогічній діяльності 
Лекція 1. Проблема формування етики в історико-педагогічному 

контексті.  
Роль етики у розвитку суспільства. Основні етичні концепції. Основні 

категорії професійної етики: етичні стосунки, етична свідомість, етичні дії та 
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професійний обов'язок. Функції етики соціальної і соціально-педагогічної роботи. 
Принципи етики соціальної і соціально-педагогічної роботи. Деонтологія як 
розділ етики. 

Основні поняття теми: етика, професійна етика, категорії, функції, 
принципи соціальної роботи, деонтологія.  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 1, 5 
Семінарське заняття 1. Сутність та розвиток етики як науки. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Лекція 2. Джерела соціально-педагогічної етики. 
«Золоте правило» етичної системи. Аристотелівська етична традиція. 

Деонтологічна лінія Канта та онтологічна лінія Гегеля, їх роль у формуванні 
соціальної деонтології. Етичні погляди Б. Грінченка, А. Макаренка, Г. Сковороди, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших. 

Основні поняття теми: етичний, етика, принципи, норми, деонтологія. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 2, 5 
Практичне заняття 1. Моральна свідомість особистості соціального 

педагога  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Лекція 3. Професійна етика як навчальна дисципліна і як засіб 

регулювання професійної діяльності.  
Підходи до розуміння сутності професійної етики. Історичний розвиток 

професійної етики і професійної моралі. Предмет і завдання професійної етики як 
навчальної дисципліни. Критерії соціально-педагогічної етики Професійна 
мораль. Ціннісно-смислова основа морально-етичної регуляції професійно-
трудових відносин. 

Основні поняття теми: етичний, професійна етика, етичні знання. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 3, 5 
Практичне заняття 2-3. Основні етичні концепції. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
 
Модуль 2. Культурологічні засади соціально-педагогічної діяльності 
Лекція 4. Професійна культура як складова етики соціального педагога. 
Визначення поняття «культура». Основні види, форми і рівні культури. 
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Соціальні функції культури. Ціннісно-вмотивоване ставлення соціальних 
педагогів до професійної діяльності. Підходи до розгляду поняття «професійна 
культура».  

Основні поняття теми: суб’єкт, професійна етика, професійна культура, 
соціальний педагог.  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 1, 6 
Семінарське заняття 2. Професійна етика та корпоративна культура. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Лекція 5. Теоретико-методичні засади формування деонтологічної 

культури.  
Висвітлення поняття «деонтологія» як розділу етики. Завдання соціально-

педагогічної деонтології. Принципи соціально-педагогічної деонтології. Основні 
концепції морального вчинку. Моделі прийняття соціальними педагогами 
професійних рішень. Етично-моральні аспекти соціально-педагогічної діяльності. 

Основні поняття теми: етичний, етика, деонтологія, соціальний педагог, 
принципи, вимоги, ситуація.  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 4, 5 
Практичне заняття 4. Етичні засоби подолання конфліктів у соціально-

педагогічній діяльності. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Лекція 6. Особистісно-професійні характеристики соціального педагога. 
Специфіка моральних відношень у соціально-педагогічній діяльності. 

Ціннісні орієнтації соціального педагога, як фактор професійної придатливості. 
Поліфункціональний характер соціально-педагогічної діяльності. Морально-
етична культура майбутнього фахівця. Особистісні якості соціального педагога. 
Історичні аспекти становлення етикету як способу регуляції поведінки людини. 
Принципи етикету у соціально-педагогічній діяльності. Особливості етикету у 
різних ситуаціях.  

Основні поняття теми:  етичний, етика, етикет, соціальний педагог, 
принципи, вимоги, ситуація.  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 1, 5 
Семінарське заняття 3. Особливості професійного етикету соціального 

педагога. 
Рекомендовані джерела: 
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Основні: 1 
Практичне заняття 5. Особистісно-професійні характеристики соціального 

педагога. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 
денної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 2 2 
Відвідування практичних занять 1 3 3 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 2 20 

Робота на практичному занятті 10 3 30 2 20 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 77 - 77 
Максимальна кількість балів: 154 

Розрахунок коефіцієнта: 154:100=1,54. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 1,54= 
загальна кількість балів. 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Усі завдання виконуються в електронній версії змістовного модуля «Етика 

соціально-педагогічної діяльності» на платформі 
http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10004 та подаються на 
підсумковому занятті відповідного модуля. 

 
денна форма навчання  

Самостійна робота 1. Питання етики у соціально-педагогічній діяльності 
1. Заповніть таблицю – визначення поняття «етика» за різними джерелами. 
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Автор, джерело Визначення 
  

2. Розробіть кодекс професійної етики соціального педагога. 
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа, кожен розділ якого 

відповідає окремому пункту завдання. Розділи з нової сторінки не починаються. 
Розмістіть у документі посилання на використані джерела. 

Примітка: Результат роботи (текстовий документ) надішліть як відповідь у в 
електронному курсі на перевірку. Інший варіант: розмістіть документ у хмарі та 
надайте доступ для публічного перегляду (перегляд для всіх, хто має посилання). 
У цьому випадку надішліть в електронний курс посилання на створений вами е-
документ. 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 3, 4 
 
Самостійна робота 2. Культурологічні засади соціально-педагогічної 

діяльності 
1. Визначте та обґрунтуйте найбільш важливі шляхи формування соціально-

педагогічної культури спеціаліста соціальної сфери? 
2. Законспектуйте тренінги, ситуації, тести, що рекомендовані у спеціальній 

літературі для перевірки сформованості етичних якостей. 
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа, кожен розділ якого 

відповідає окремому пункту завдання. Розділи з нової сторінки не починаються. 
Розмістіть у документі посилання на використані джерела. 

Примітка: Результат роботи (текстовий документ) надішліть як відповідь у в 
електронному курсі на перевірку. Інший варіант: розмістіть документ у хмарі та 
надайте доступ для публічного перегляду (перегляд для всіх, хто має посилання). 
У цьому випадку надішліть в електронний курс посилання на створений вами е-
документ. 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 3, 4 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 
 Із вибором однієї правильної відповіді; 
 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) 

по пам’яті; 
 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
За змістовим модулем – залік. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 
1. Взаємодія соціального педагога з різними суб’єктами його діяльності.  
2. Визначте на яких основних моральних постулатах базується соціальна 

етика епохи Відродження й Нового часу. 
3. Визначте, що характерно для розуміння сутності моральної культури 

Платоном 
4. Вимоги етикету до зовнішнього вигляду, поведінки та спілкування 

соціального педагога з клієнтами, колегами, керівництвом....  
5. Деонтологічні конфлікти у соціально-педагогічній діяльності.  
6. Етичні аспекти професійної діяльності соціального педагога у різних 

сферах його суб’єкт-суб’єктивних взаємин. 
7. Етичні вимоги щодо ставлення соціального педагога до своєї професії.  
8. Етичні засади соціально-педагогічної діяльності у процесі розв’язання 

конфлікту. 
9. Етичні засоби подолання конфліктів у соціально-педагогічній 

діяльності  
10. Історична зумовленість виникнення та розвитку професійної етики.  
11. Методи подолання конфліктних ситуацій  
12. Місце та роль ділового етикету у соціально-педагогічній діяльності.  
13. Моральна самосвідомість соціального педагога. 
14. Моральні основи соціально-педагогічної діяльності. 
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15. Обгрунтуйте, яка основна категорія покладається Аристотелем у зміст 
моральної культури особистості. 

16. Основні категорії професійної етики.  
17. Особливості ділового етикету соціального педагога.  
18. Охарактеризуйте моделі прийняття професійних рішень. 
19. Охарактеризуйте просвітницько-виховну діяльність Сократа . 
20. Принципи етикету у соціально-педагогічній діяльності.  
21. Принципи етики соціально-педагогічної діяльності.  
22. Проаналізуйте кодекс педагогічної етики Квінтіліана 
23. Професійна культура як невід’ємна складова іміджу соціального 

педагога. 
24. Розкрийте провідні настанови, які викладено у «Повчанні» 

Володимира Мономаха. 
25. Становлення та розвиток етики професійної діяльності  
26. Стереотипи у свідомості соціального педагога та етичні установки 

щодо їх подолання.  
27. Сучасний етап формування професійних етичних норм 
28. Функції етики соціально-педагогічної діяльності.  
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта модуля «Етика соціально-педагогічної діяльності» 
Разом: 60 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 6 год., практичні заняття - 10 год., семестровий контроль – 7 год., модульний контроль - 

4 год., самостійна робота - 21 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 

модуля 
Питання етики у соціально-педагогічній діяльності Культурологічні засади соціально-педагогічної діяльності 

Кількість 
балів за 
модуль 

77 балів 77 балів 

Лекції 1 2 3 5 7 8 
Теми 

лекцій 
Проблема 
формування етики 
в історико-
педагогічному 
контексті (1 бал). 

Джерела 
соціально-
педагогічної 
етики. (1 бал). 

Професійна етика як 
навчальна 
дисципліна і як засіб 
регулювання 
соціально-
педагогічної 
діяльності. (1 бал). 

Професійна 
культура як 
складова етики 
соціального 
педагога. (1 бал). 

Теоретико-
методичні засади 
формування 
деонтологічної 
культури. (1 бал). 

Особистісно-
професійні 
характеристики 
соціального 
педагога. 
(1 бал). 

Теми 
семінарських 

занять 

Сутність та 
розвиток етики як 
науки (11бал) 

  Професійна етика 
та корпоративна 
культура (11 
балів). 

 Особливості 
професійного 
етикету 
соціального 
педагога (11 балів). 

Практичні 
заняття 

 Моральна 
свідомість 
особистості 
соціального 
педагога (11 
балів). 

Основні етичні 
концепції (22 балів). 

 Етичні засоби 
подолання 
конфліктів у 
соціально-
педагогічній 
діяльності (11 
балів). 

Особистісно-
професійні 
характеристики 
соціального 
педагога (11 балів). 

Самостійна 
робота 

Самостійна робота 1 
(5 балів) 

Самостійна робота 2 
(5 балів) 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 

Розрахунок 100 балів – семестр, 154:100=1,54, Студент набрав _Х_ балів, Розрахунок: Х: 1,54=А загальна кількість балів 
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8. Рекомендовані джерела 
Основна: 
1. Бралатан В. П. Професійна етика : навч. посіб. / Бралатан В. П., Гуцаленко Л. 

В., Здирко Н. Г. – «Центр учбової літератури» : 2017. – 452 с. 
2. Спіріна Т. П. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. 

П. Спіріна. - К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. - 247 с.  
 
Допоміжна: 
1. Василевська Т. Е. Етика державного управління : підручник / Т. Е. 

Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – К. 
: НАДУ, 2015. – 204 с. 

2. Журналістська етика: Посібник для підготовки до державного іспиту 
[Текст] / Авт. кол. – За ред. В.П. Мостового та В.В. Різуна. – Київ, ТзОВ «ЗН УА», 
2014. – 224 с. 

3. Етика ділових відносин : навчальний посібник / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., 
Залюбівська О. Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с. 

4. Навчальний посібник з курсу „Професійна етика вищої освіти” для осіб, що 
навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». / А.П. 
Алексеєнко, К.І. Карпенко, Л.О. Гончаренко, В.В. Дейнека. – Харків: ХНМУ, 2015. – 
77 с  

5. Спіріна Т. П. Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців 
соціальної сфери / Спіріна Т. П. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. – № 1 (55). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2016. – С. 
151-156 

6. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа – К. : 
Академвидав, 2012. – 208 с. 

 
9. Додаткові ресурси (за наявності) 
Електронний курс на сайті:  
http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=10004 
 

 


