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Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає самостійне виконання 
здобувачами вищої освіти завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання; достовірне посилання на джерела 
інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей. У разі 
наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач вищої освіти 
отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин, що підтверджені відповідним документом 
(працевлаштування, міжнародне стажування, пандемія), навчання 
може відбуватись в онлайн / змішаній формі. Перескладання модулів 
відбувається за наявності поважних причин, що підтверджені 
документально. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності).
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти: під час виконання 
індивідуальних завдань здобувач вищої освіти досліджує та аналізує 
етичні явища і процеси, творчо підходить до пошуку джерел та 
пропонує власні міркування та бачення питань, що розглядаються, 
складає власний морально-етичний кодекс.

Що будемо вивчати? Дисципліна передбачає вивчення норм морально-етичної поведінки 
майбутніх викладачів

Чому це треба вивчати? Вивчення курсу забезпечує формування в майбутніх викладачів умінь 
га навичок етичної поведінки в різних професійних ситуаціях та 
набуття здобувачами освіти професійно-етичної компетентності.

і



Яких результатів 
можна досягнути?

Набути здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 
відповідально і свідомо; здатність до проектування і здійснення 
освітнього процесу у ЗВО з урахуванням сучасної соціокультурної 
ситуації та рівня розвитку особистості; здатність до аналізу, 
порівняння педагогічних явищ, осмислення та дослідження соціальних 
норм і відносини у рамках галузі освіти; здатність до розуміння 
генденцій в освіті та вміти передбачувати їх потенційні наслідки. 
Здобувач освіти після вивчення даної дисципліни зможе розвивати в 
студентів моральні професійні якості, необхідні для майбутньої 
фахової діяльності, вміння запобігати деструктивним конфліктам та 
переводити їх у конструктивні, сформувати в студентів потребу 
застосовувати етичні знання на практиці.

Як можна 
використати набуті 
знання та уміння?

Здатність розуміти основні парадигми розвитку світової та вітчизняної 
етичної думки, сутність морально-етичних норм, моральний зміст своєї 
спеціальності й майбутньої професії; вести професійно-етичну 
дискусію; навички реалізувати стратегію та тактику етично 
адекватного спілкування з різними учасниками освітнього процесу; 
уміння впроваджувати в освітній процес здобутки культури різних 
народів, інтеріоризувати основні етичні цінності й норми до освітнього 
процесу; здатність працювати у міжнародному контексті та 
мультикультурному середовищі, ставитися із повагою до національних 
та культурних традицій населення інших країн, демонструвати 
етичність, уникаючи конфліктних ситуацій; аргументувати власну 
точку зору в науково-педагогічній дискусії на основі етичних 
міркувань.

Зміст дисципліни Педагогічна етика як наука про професійну поведінку вчителя. 
Предмет, функції і завдання дисципліни. Моральна свідомість 
особистості викладача. Категорії етики викладача вищої школи. Етичні 
норми діяльності викладача вищої школи.
Етикет у професійній діяльності викладача. Моральна самосвідомість 
особистості педагога. Моральні проблеми педагогічної діяльності. 
Педагог як суб’єкт моральних відносин. Культура спілкування 
педагога в системі моральних відносин.

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання завдань 
семінарських занять та індивідуального навчально-дослідного 
завдання, проходження поточного та підсумкового тестування.

Міждисциплінарні
зв’язки

Академічна риторика. Філософія та соціологія освіти. Мистецтво 
суперечки. Психологія вищої освіти. Педагогіка вищої освіти. 
Методика викладання у вищій школі.
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Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, модульне тестування, ІНДЗ 
(реферат, наукова стаття, підготовка термінологічного словника з 
дисципліни тощо).
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