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Анотація дисципліни 
Навчальна дисципліна «Педагогічна етика викладача вищої школи» є вибірковим 

компонентом у процесі фахової підготовки магістра з освітніх, педагогічних наук, викладача 
вищої школи. 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями з 
професійної етики педагога; розвиток педагогічного мислення та педагогічної культури 
викладача вищої школи; формування позитивного іміджу педагогічного працівника ЗВО. 

Педагогічна етика є самостійним розділом етичної науки й вивчає особливості 
педагогічної моралі, з’ясовує специфіку реалізації загальних принципів моральності в сфері 
педагогічної діяльності, розкриває її функції, специфіку змісту принципів і етичних категорій. 
Також педагогічною етикою вивчається характер моральної діяльності педагога й моральні 
відносини в професійному середовищі, розробляються бази педагогічного етикету, що 
представляє собою сукупність вироблених у педагогічному середовищі специфічних правил 
спілкування, манер поводження, іміджу тощо. 

Мета курсу: розвиток у майбутніх викладачів вищої школи педагогічної культури та 
моральної свідомості; оволодіння сутністю, принципами та категоріями педагогічної етики; 
формування системи ставлень педагога до всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до норм 
і правил педагогічної етики. 

Завдання:  
− формувати етичну компетентність викладача вищої школи; 
− ознайомити здобувачів вищої освіти з об’єктом, предметом, категоріями та 

поняттями курсу «Педагогічна етика викладача вищої школи»; 
− охарактеризувати морально-етичні аспекти педагогічної праці, проаналізувати 

перспективи розвитку; 
− простежити історичні засади педагогічної етики;  
− проаналізувати деонтологічні основи педагогічної професії;  
− вивчити особливості моральної свідомості та педагогічного такту викладача ЗВО; 
− оволодіти прийомами створення позитивного іміджу та способами їх застосування в 

конкретних умовах професійної діяльності; 
− виявити вимоги до професійного образу  педагога; 
− дослідити правила етикету сучасного викладача ЗВО; 
− ознайомити з особливостями культури педагогічного спілкування; 
− вивчити етичні засади викладача вищої школи в системі його професійних взаємин; 
− окреслити проблему етико-педагогічної взаємодії педагога із суб’єктами освітнього 

процесу; 
− розкрити етичні засади професійного вдосконалення викладача вищої школи. 

 
 
 



Очікувані результати вивчення курсу. 
Загальні компетентності: 
ЗК 1: Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

ЗК 5: Здатність до рефлексії власного освітнього та професійного досвіду; до самоосвіти 
та особистісно-професійного самовдосконалення. 

ЗК 9: Здатність мотивувати, працювати автономно та в команді, налагоджувати 
конструктивну міжособистісну взаємодію з іншими суб’єктами спільної діяльності. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
ФК 1: Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі 
якості та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК 6: Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 
дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній діяльності; 
надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-професійному становленні, 
зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

ФК 15:  Здатність до рефлексії та самовдосконалення, автономії та відповідальності за 
підвищення рівня власної педагогічної майстерності й культури, розширення меж професійної 
компетентності та спрямованості; здатність приймати рішення та продовжувати навчання 
та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 

 
Програмні результати навчання 
ПРН 12: Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних норм 

для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати оптимальні 
засоби та прийоми спілкування, адекватні форми та методи педагогічної підтримки осіб з 
особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію та толерантність, враховувати 
особливості комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

ПРН 14: Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію 
знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному 
професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних об’єднань; нести 
відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної етики. 

ПРН 15: Усвідомлювати власні індивідуальні особливості, здійснювати психологічну 
саморегуляцію; вбачати перспективи особистісно-професійного самовдосконалення, самостійно 
організовувати процес навчання впродовж життя, вдосконалювати професійні компетентності з 
високим рівнем автономності. 

 
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 10.00 до 

13.00. 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка та 

щочетверга, з 12.00 до 16.00. 
E-mail викладача: oksana.tretiak@rshu.edu.ua   
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