
Навчально-методична карта 
 дисципліни „Етичні основи професійно-педагогічної взаємодії”,  СВР 

ВСЬОГО – 90 год., з них:  лекції – 18 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 56 год. 
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Модулі МОДУЛЬ 1  МОДУЛЬ 2 
Назви 

модулів 
Етика як наука про норми професійно- педагогічної 

діяльності 
 (50 балів) 

Ситуація морального вибору: поведінка викладача відповідно 

до норм професійно-педагогічної взаємодії. (50 балів) 

Теми 
лекцій 

Л1.  

 Етика як система 

знань.  

 

 

 

 

Л9.Педагогічний 

конфлікт, його 

сутність, джерела, 

особливості, 

причини, функції, 

класифікація.  

 

 

Л2.  

 Розвиток 

гуманістични

х ідей.  

Відродження 
в етичних 
вченнях  

Л3.  

Етика як 

наука про 

професійну 

поведінку 

викладача.  

 

Л4.  

Специфіка, 
соціальна 
функція і 
структура 

моралі.   

Л5.  

Проблеми 

професійної 

моралі та 

етики. Поняття 

професійної 

моралі та 

професійної 

етики 

 

Л6.  

Роль педагогічної 

етики викладача у 

реалізації 

основних норм, 

прав і свобод 

поведінки у 

різних 

педагогічних 

ситуаціях. 

 

Л7.  

Технологія 
індивідуального 

впливу викладача 
на здобувача освіти 
згідно норм етики 

професійно-
педагогічних 

взаємин. 

Л8.  

Морально - 

етичні 

засади 

професійног

о 

спілкування 

педагога. 

 

Теми  
практик- 

них  

С1. 

   

Професійна 
етика 

викладача 
як змістова 

основа 
педагогічно

ї 
діяльності

С2.  

Етичні 
норми 

професійно
ї поведінки 

педагога  

5 балів 

С3.  

Особливості 

етичної 

поведінки 

викладача в 

різних сферах 

його 

С4.  

Способи 

діагностики 

та шляхи 

розвитку 

педагогічної 

етики 

 С5. 
«Педагогічн

а етика». 
Принципи і 

категорії 
етики та їх 

прояв в 
професійній 
діяльності. 

5 балів 

С6. 

Спілкуванн

я як 

науково-

практична 

проблема.  

5 балів 

С7.  

Види 

професійни

х конфліктів 

і способи їх 

вирішення 

в умовах 

педагогічно

ї діяльності.  

С8.  

Технологія 

індивідуального 

впливу 

викладача на  

колектив 

здобувачів освіти 

згідно норм 

етики  

професійно-

 

 



5 балів  суд 'єктно-

суб 'єктних 

взаємин. 

5 балів 

майбутньог

о педагога. 

 

5 балів 

 

 

5 балів 

педагогічних 

взаємин. 

 

5 балів 

 
Самос-

тійна 
робота 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 1. 

Підготуйте доповідь на тему: "Проблема добра і зла як сутнісна 

основа педагогічної етики". – 10 балів 

Підготуйте реферативне повідомлення на одну із запропонованих 

тем: 

"Любов як етична норма, її вплив на міжособистісне 

спілкування". "Моральні аргументи "за" і "проти" покарання, 

як методу педагогіки; "Совість - моральний регулятор 

поведінки педагога". (на вибір) 

 10 балів 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 2. 

Підготуйте доповідь на тему "Я.А. Коменський про людські чесноти"- 10 
балів  

 
Зробіть повідомлення на тему "Зміст християнської моралі - основа 

народної педагогіки»  
10 балів 

Види 
контрол

ю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Зобразіть схематично змістове ядро етики професійно-педагогічної 

взаємодії.- 10 балів 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Розробіть глосарій основних понять педагогічної етики– 10 балів 

Форма 

контрол

ю 

 
ЗАЛІК  - 100 БАЛІВ 

 

 


