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Концепція гуманітарної, демократичної освіти передбачає 

викладання дисциплін, спрямованих на глибоке вивчення місця і ролі 

людини в історії світової цивілізації і складних історичних процесах. 

  

За цих умов підвищується роль навчальних дисциплін, особливо 

класичних, як методичних центрів дидактичного ініціювання, створення 

та поширення нових знань у суспільстві, інтенсивного навчального 

процесу підготовки майбутніх фахівців, професіоналів найвищого 

ґатунку. До таких навчальних дисциплін можна зарахувати «Педагогіку 

та етику професійної діяльності» як науку про освіту, навчання, 

виховання і розвиток інноваційної і глобалістичної людини, 
самодостатньої і демократичної особистості. 

  

Навчальна дисципліни «Педагогіка та етика професійної 

діяльності» підготовлена відповідно до нормативних вимог підготовки 

магістрів, викладених у законодавчих та нормативних документах про 

вищу освіту. 

  

Її зміст орієнтує студентів не тільки на творче засвоєння знань з 

основ педагогіки та етики професійної діяльності, а й на вироблення 

умінь, навичок і бажання самостійного навчання, оволодіння новою 

інформацією, уміння використовувати здобуті знання на практиці. 

  
Рецензент:                                            д.е.н.,проф. Андрушків Богдан 

Миколайович 

  
Відповідальний за випуск:                               к.е.н., доц. Юрик Наталія 

Євгенівна 
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Вступ 

         Методичні вказівки призначені для магістрів денної й заочної форм 

навчання економічних спеціальностей, які вивчають дисципліну 

«Педагогіка та етика професійної діяльності». 

Докорінні зміни, що сталися в соціально-економічних умовах 

суспільства, висунули вимогу впровадження науково обґрунтованої 

підготовки науково-педагогічних кадрів для вищої школи. Така 

підготовка передбачає не лише глибоке володіння предметною галуззю, 
до якої належить навчальна дисципліна, а й науковими основами 

педагогічної діяльності. Одним із реальних шляхів такої підготовки є 

магістратура та аспірантура, де студенти мають можливість не тільки 

набути потрібні знання з педагогіки вищої школи, але й розвинути в собі 

педагогічні вміння і набути практичних навичок. 

Головним завданням вищих навчальних закладів є надання 

майбутнім фахівцям системи знань, умінь і навичок, що гарантують 

виконання ними своїх майбутніх функціональних обов’язків, а також 

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного 

студента, виховання молодих людей у дусі кращих загальнолюдських 

цінностей. Тому процеси навчання і виховання нероздільні, вони повинні 
бути послідовними і безперервними. Це позначається на трансформації 

педагогічних ідей і теорій щодо головної рушійної сили освіти - педагога 

як професіонала й особистості. 
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1. Тематика практичних занять 

  

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи педагогіки 

  

Тема 1. Загальні основи педагогіки 
1.    Сутність поняття «педагогіки». 

2.    Методологічне підґрунтя педагогіки. 

3.    Основи наукового педагогічного дослідження. 

4.    Ознаки технологічності педагогіки. 

Ключові поняття 

Педагогіка. Технологічність педагогіки. Метод. Методологія. 

Педагогічні дослідження. Освіта.Самоосвіта. Навчання. Виховання. 

Самовиховання. Розвиток. Саморозвиток.  Професійна 
підготовка.Загальний розвиток людини. Інтелектуальний розвиток 

людини. Моральний розвиток людини. Психічний розвиток людини. 

Фізичний розвиток людини. Професійний розвиток 

людини. Персоналізм. Прагматизм. Екзистенціалізм. Неотомізм. 

Сцієнтизм. Натуралізм. Діалектичний матеріалізм. Емпіричне 

знання.Емпіричний факт. Науковий факт. Педагогічний факт. Об’єкт 

дослідження. Предмет дослідження. Мета дослідження. Наукова 

гіпотеза. Методика дослідження. Фундаментальні дослідження. 

Прикладні дослідження. 

  

Запитання для самоконтролю 

1. У чому сутність педагогіки як науки і мистецтва? 
2. Як ви розумієте слова К.Д. Ушинського: «Педагогіка – не наука, а 

мистецтво, - найширше, складне, найвище і найнеобхідніше з усіх 

мистецтв»? 

3. У чому різниця між об’єктом і предметом педагогіки? Як вона 

відображається у визначеннях основних педагогічних категорій? 

4. Проаналізуйте сутність педагогічних категорій «виховання», 

«навчання», «розвиток», «освіта». 

5. Один з авторів, піднімаючи питання про виховання естетичних смаків 

молоді, скаржиться на те, що добра половина молоді, що має музичну 

освіту, не любить класичну музику. Музична освіта, на його думку, не 

завжди прищеплює любов до музики. Музичною грамотою можна 
оволодіти, але в той же час можна залишитися емоційно «глухим». 

Причину такого становища він вбачає в тому, що на практиці відбулося 
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змішування двох понять: освіта і виховання. Як Ви вважаєте, чи правий 

автор, розрізняючи поняття освіти і виховання? У чому специфіка 

кожного з них? 

6. Яке значення мають зв’язки педагогіки з іншими науками про людину 

для розробки теорії виховання і в чому полягають ці зв’язки? 

7. Що, на Вашу думку, вкладається в поняття «освіченість»? 

8. Що являє собою професійна компетентність? 

9. Яким Ви бачите ідеального викладача? 
10. Які поради Ви б дали педагогам для вдосконалення їхньої 

педагогічної майстерності? 

11. Назвіть та проаналізуйте основи наукового педагогічного 

дослідження. 

12. Назвіть та проаналізуйте ознаки технологічності педагогіки. 

  
Обговорення питань, що виносяться на самостійне опрацювання 

1.    Становлення педагогіки в Україні: козацька педагогіка, 

К.Д.Ушинський, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, 

Олександр Духнович, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, 

Іван Франко, Софія Русова, Григорій Ващенко та інші. 
2.    Різноманітність течій зарубіжної педагогіки. 

3.    Педагогічні цінності. 

4.    На основі аналізу наведених понять «виховання», «навчання», 

«розвиток» необхідно: 

а) виділити основні категорійні ознаки кожного з понять; 

стосовно поняття «виховання» розглянути його сутність у 

«широкому» та «вузькому» значенні, 

б) окреслити підходи різних авторів у визначенні кожного з цих 

понять, 

в) проаналізувати відмінності кожної групи понять. 

  

Тема 2. Особливості технологічності педагогіки 

1.    Ознаки технологічності педагогіки. 

2.    Види педагогічних технологій. 

Ключові поняття 

Технологічність педагогіки.  Педагогічна технологія. Модульне 

навчання. Модуль. Розвивальне навчання. Особистісно-орієнтоване 

навчання. Інформатизація вищої школи. Інформаційні технології 

навчання. Комп'ютерна (інформаційна) технологія навчання. Дистанційне 

навчання. Технологія дистанційного навчання. Ігрова технологія. Ігрові 

методи. Навчальні ігри. Ігрова дискусія. Ігрова ситуація.Ділова навчальна 

гра. Комп'ютерні ділові ігри. Диференційоване навчання. 

Диференційована технологія навчання. 
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Запитання для самоконтролю 
1.    Назвіть і охарактеризуйте об’єкт і предмет педагогічних 

досліджень. 

2.    Що є головною метою педагогічного дослідження? 

3.    У чому проявляється методологічний підхід до дослідження 

проблем виховання, навчання і розвитку? 

4.    Назвіть особливості емпіричного, теоретичного та 
методологічного рівнів дослідження. 

5.    Розкрийте можливості методів опитування у педагогічних 

дослідженнях i покажіть їх переваги й недоліки. 

6.    Охарактеризуйте методи анкетування, бесіди та інтерв’ю, що 

застосовуються у педагогічному дослідженні. 

7.    Вкажіть на взаємозв’язки анкетування, інтерв’ювання та бесіди з 

іншими 

8.    методами педагогічних досліджень. 

За яких умов застосовуються методи рейтингу? 

  

Завдання для самостійної роботи студентів 
1.    Розробіть анкету для студентів за однією з наступних тем: 

• «Професійне самовиховання майбутнього викладача»; 

• «Роль практики у професійній підготовці студента вищого 

навчального закладу»; 

• «Перспективи майбутньої професії». 

2.    Визначте групу методів вивчення будь-якої риси особистості, 

обґрунтуйте доцільність i можливу ефективність їх застосування.  

3.    Розробіть анкету для вивчення причин «відокремлення» деяких 

студентів від колективу групи. 

  

Тема 3. Основні компоненти навчання 

1.    Види навчання. 

2.    Стилі навчання. 

3.    Система принципів навчання. 

4.    Класифікація методів навчання. 

5.    Типи навчання. 

6.    Засоби навчання. 

7.    Загальна характеристика форм організації навчання. 
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Ключові поняття 

Вид навчання. Догматичне навчання. Пояснювально-

ілюстративне навчання. Проблемне навчання. Проблемна задача. 

Проблемна ситуація. Програмоване навчання. Модульне навчання. 

Розвиваюче навчання. Евристичне навчання. Евристичний метод 

навчання. Евристична діяльність. Метод «мозкового штурму». 

Комп'ютерне навчання. Дистанційне навчання. Стиль навчання. 

Репродуктивний стиль навчання.Творчий стиль навчання. Емоційно-
ціннісний стиль навчання. Принципи навчання. Методи навчання. Метод 

реєстрування. Метод ранжування. Метод моделювання. Статистичні 

методи. Тип навчання. Засіб навчання. Форма організації навчання. 

Лекція. Семінар. Лабораторне заняття. Практичне заняття. 

Запитання для самоконтролю 

1.     Якщо виховання – це процес, то що з погляду педагогіки є 

свідченням його ефективності? 

2.     Як ви ставитеся до Спартанської виховної школи? 

3.     Як Ви вважаєте, сутність людини генетично запрограмована, чи 

витворюється у навчально-виховному процесі? 

4.     Прокоментуйте тезу: «Індивідом народжуються, особистістю 
стають, а індивідуальність відстоюють». 

5.     Процес соціалізації призводить до нівелювання особистості чи 

стає чинником її індивідуалізації? Свою думку аргументуйте. 

6.     Що найбільше впливає на розвиток особистості: а) соціальний 

чинник; б) взаємодія біологічного й соціального чинників; в) 

біологічний чинник ? Наведіть аргументи. 

  

Обговорення питань та завдань, що виносяться на самостійне 

опрацювання 
1. Мета та ідеал виховання. 

2. Принципи виховання. 

3. Обґрунтуйте або спростуйте одну з наведених думок: 
3.1. Заохочення призводить до формування егоїзму. 

3.2. Заохочення призводить до формування снобізму, думки про 

власну елітність. 

3.3. Заохочення призводить до формування завищеної 

самооцінки. 

3.4. Покарання спричиняє пригнічений стан дитини. 

3.5. Покарання призводить до бажання уникнути спілкування з 

вчителем. 

3.6. Покарання призводить до формування заниженої самооцінки. 

4. Проаналізуйте виступ Емі Кадді: «Мова вашого тіла формує вас» 

(лекції TED Talks). 
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Тема 4. Основні суб’єкти і об’єкти процесу навчання 

1.    Студент як об'єкт та суб'єкт педагогічної діяльності. 

2.    Роль та професійна діяльність викладача як суб'єкта освітнього 

процесу. 

  

Ключові поняття 

Студент. Студентство. Колективізм. Навчально-освітня 

діяльність. Студентський соціум. Індивідуальність.  Соціально-
педагогічна адаптація. Адаптація студентів. Динамічний стереотип. 

Студентське самоврядування. Викладач. Професійна діяльність 

викладача. Навчально-педагогічна діяльність викладача. Виховна робота 

викладача. Науково-дослідна робота викладача. Професіоналізм. 

Професіоналізм знань. Професіоналізм спілкування. Професіоналізм 

самовдосконалення. Педагогічний такт. Самоосвіта. 

Самовиховання. Самовиховання. 

Запитання для самоконтролю 

1.    Дати визначення поняття «студентство». 

2.    Охарактеризувати студентство як соціальну групу, розкрити її 

специфіку. 

3.    Назвати основні шляхи становлення студента як суб'єкта 

педагогічної 

діяльності. 

4. Розкрити сутність поняття соціальної адаптації. 

5. Визначити головні умови соціальної адаптації студентів в 

освітньому закладі. 

6. Опишіть роль та значення студента як суб’єкта та об’єкта 

навчального процесу. 

7. Проаналізуйте основні суб'єктивні характеристики педагога. 

8. Проаналізуйте стадії взаємодія педагога та студента. 

9. Проаналізуйте рівні продуктивності педагогічної діяльності. 

10. Наведіть приклади стилів діяльності педагога. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1.    Складіть узагальнену професіограму викладача, яка б містила 

наступні блоки якостей: 
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       педагогічна спрямованість особистості (любов до 
студентів, психологічна готовність до викладацької 

праці, психологічно-педагогічна культура тощо); 

       особливості пізнавальної сфери педагога (педагогічна і 
психологічна спостережливість, здатність довільно 

концентрувати і розподіляти увагу; творча спрямованість 

уяви; логічність мислення, здатність переконувати, чуття 

нового, гнучкість розуму; культура мовлення, багатство 

словникового запасу тощо); 

       педагогічний вияв емоційно-вольової сфери, виразність 
і прозорість почуттів, «сердечність розуму» (здатність 

свідомо керувати емоціями, регулювати свої дії, 
поведінку, володіти собою; терплячість, самостійність, 

рішучість, вимогливість, організованість і 

дисциплінованість); 

       характерологічні і типологічні особливості педагога 
(сила, врівноваженість і рухливість нервово-психічних 

процесів; комунікативність; педагогічний оптимізм, 

гуманність; об'єктивність в оцінюванні учнів і 

самооцінюванні; схильність до громадської діяльності); 

       протипоказання до педагогічної роботи (дисгармонійна 
Я-концепція, виражена неврівноваженість, піддатливість 

до гнітючого настрою, підвищена дратівливість; дефекти 

мови, органів слуху і зору; серцево-судинні 

захворювання; акцентуації характеру, неврози, психози 

тощо). 

  

Тема 5. Особливості виховної та науково-дослідної роботи 

1.    Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі. 

2.    Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента. 

3.    Науково-дослідна діяльність студентів магістратури. 

Ключові поняття 

          Стратегія. Антикризова стратегія. Мета антикризової 

стратегії. Ефективність антикризової стратегії. Модель формування і 

реалізації антикризової стратегії підприємства. Технології розроблення та 

реалізації антикризових стратегій. Принципи розроблення антикризової 

стратегії. Чинники, які впливають на реалізацію антикризової 
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стратегії. Синергійний ефект. Ефект дисинергії. Якість реалізації 

стратегії. Схема розроблення та здійснення стратегії антикризового 

управління. Матриця впровадження антикризової стратегії. Оцінювання 

результативності впровадження антикризової стратегії. 

          Запитання для самоконтролю    

1.     Назвіть основну мету антикризової стратегії підприємства. 

2.     Що таке антикризова стратегія підприємства? 

3.     Які аспекти охоплює антикризова стратегія? 
4.     Яке значення антикризової стратегії на підприємстві? 

5.     Якими вимогами визначається ефективність антикризової 

стратегії? 

6.     Як класифікують антикризові стратегії? 

7.     Які існують варіанти функціонування антикризової 

стратегії? 

8.     В чому полягає проблема вибору антикризової стратегії 

підприємства? 

9.     Назвіть передумови необхідності формування антикризової 

стратегії підприємства. 

10.         Поясніть взаємозв’язок антикризової стратегії із 
загальною стратегією підприємства. 

11.         Проаналізуйте схему вибору стратегії антикризового 

управління підприємством. 

12.         Проаналізуйте складові елементи моделі формування і 

реалізації антикризової стратегії підприємства. 

13.         Поясніть суть стратегій виживання, зростання і 

стабілізації. 

14.         У чому полягає особливість процесу розроблення та 

реалізації стратегії в умовах кризи? 

15.         Назвіть і проаналізуйте принципи розроблення 

антикризової стратегії підприємства. 

16.         Назвіть і проаналізуйте чинники реалізації антикризової 
стратегії підприємства. 

17.         Що включає в себе початкова робота з реалізації 

антикризової стратегії підприємства? 

18.         Вирішення яких проблем передбачає процес реалізації 

антикризової стратегії? Проаналізуйте їх. 

19.         За яких причин зазнає краху антикризова стратегія 

підприємства, саме, на стадії реалізації? 

20.         Яка мета антикризового управління? 

21.         Назвіть шляхи реалізації антикризової стратегії 

підприємства. 

22.         В чому полягає сутність схеми розроблення та реалізації 
антикризової стратегії? 
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23.         Як можна адаптувати впровадження антикризової 

стратегії з існуючою стратегією і системою цілей на середніх 

та малих підприємствах? 

24.         Як можна адаптувати впровадження антикризової 

стратегії з існуючою стратегією і системою цілей на 

крупномасштабних підприємствах? 

25.         Які завдання виконують менеджери при реалізації 

вибраної антикризової стратегії? 
26.         Поясніть сутність матриці впровадження антикризової 

стратегії підприємства. 

27.         Що таке оцінювання результативності антикризової 

стратегії? 

28.         Як здійснюється оцінювання результативності 

антикризової стратегії? 

29.         На основі яких критеріїв здійснюється оцінювання 

ефективності антикризової стратегії підприємства? 

30.         На основі яких показників здійснюють оцінювання 

ефективності антикризової стратегії підприємства? 

  

Тема 6. Інновації в системі педагогіки 

1.    Сутність педагогічної інноватики. 

2.    Методи досліджень інноваційних процесів. 

3.    Використання інноваційніх методів у навчальному процесі. 

4.    Особливості оновлення освітнього простору. 

Ключові поняття 

Педагогічні інновації. Педагогічна інноватика. Інноваційні 

процеси у вищій школі. Методи досліджень інноваційних процесів. 

Інноваційна освіта. Особистісно-орієнтоване навчання. Інтерактивне 

навчання. Інтерактивні методи навчання. Неімітаційні методи 

навчання. Імітаційні методи навчання.Перманентність. Освітній простір. 

Моделі освіти. 

         Запитання для самоконтролю 
1. У чому ви вбачаєте своєрідність сучасної освітньої ситуації? 

Охарактеризуйте причини і сутність світової кризи освіти. 
2. Розкрийте соціальне значення таких принципів Державної національної 

програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»): 

       пріоритетність освіти; 

       демократизація освіти; 

       гуманізація освіти; 
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       гуманітаризація освіти; 

       національне спрямування освіти; 

       відкритість системи освіти; 

       неперервність освіти; 

       неподільність навчання й виховання; 

       багатоукладність і варіантність освіти. 
3. Обґрунтуйте роль інноваційних процесів у сучасній освіті. 

4. Якими є вимоги до освітнього рівня фахівців сучасного 

високотехнологічного виробництва? 

5. Який педагог потрібен сучасному навчальному закладу? 

6. Окресліть коло проблем навчального закладу, на вирішення яких 

спрямована інноваційна діяльність. 

7. Розкрийте специфіку інноваційного навчання та його роль у розвитку 

самодостатньої особистості. 

  

Тема 7. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні 
1.     Принципи освітньої політики в Україні. 
2.     Перспективи вищої школи України в контексті Болонських 

угод. 

3.     Нові моделі організації навчального процесу в національній 

вищій школі. 

Ключові поняття 

         Принципи національної освітньої політики. Гуманізація освіти. 

Модернізації вищої школи. Світський характер освіти. Інтегрування 

освіти. Професійна спрямованість навчального процес. Мобільність 

студентів та викладачів. Співробітництво в галузі освіти. Освітнього 

простору України. Національні освітні системи. Ринок освітніх послуг. 

Демократизація освіти. Післядипломна освіта. Університетська 
автономія.Фундаментальної наукова загальнокультурна підготовки 

фахівців. Професійна підготовка фахівців.Інтелектуальний потенціал 

нації. Болонський процес. Болонська угода. Світовий освітній 

простір.Інтернаціоналізація освіти. Інтеграційні процеси в освіті. 

Децентралізація системи освіти. Толерантність.Кредитно-модульна 

система організації навчання. Модульно-рейтингова технологія 

навчання. Державні і громадські системи контролю за якістю вищої 

освіти. Кредит. Заліковий кредит. Модуль. Змістовий 

модуль.Університетська хартія. Диверсифікація освіти. Реформування 

освіти. 

  

         Запитання для самоконтролю 
1. Назвіть та проаналізуйте принципи освітньої політики в Україні. 

2. На конкретному прикладі опишіть перспективи вищого навчального 

закладу в контексті Болонської угоди. 



13 
 

3. Назвіть та проаналізуйте відомі вам нові моделі організації навчального 

процесу у вищій школі. Зробіть їх порівняльну характеристику. 

4. У чому полягає сутність оцінювання результатів упровадження 

державної освітньої політики ? 

5. Назвіть відомі переваги європейських підходів до оцінювання 

результатів упровадження державної освітньої політики. 

6. З`ясуйте рівні освітньої політики та їх зміст. 

7. Які критерії використовуються в наукових джерелах для оцінювання 
результатів упровадження державної освітньої політики? 

8. Назвіть відомі вам офіційні публічні аналітико-оцінювальні документи 

щодо стратегії розвитку національної системи освіти. 

9. Охарактеризуйте сутність оцінювання результатів упровадження 

державної освітньої політики на місцевому рівні. 

10. Яким офіційним документом розв’язано організаційно-правові 

суперечності в рейтинговому оцінюванні діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів ? 

11. Назвіть відомі огріхи чинної практики оцінювання результатів 

упровадження державної освітньої політики. 

12. З’ясуйте схожість і відмінності цілей реформ, визначених Державною 
національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), 

Національною доктриною розвитку освіти України та Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

13. Якими нормативними актами забезпечено чинність Державній 

національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»), Національній 

доктрині розвитку освіти України та Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 р.? 

14. Назвіть основні фактори, які визначають розвиток світової цивілізації 

в ХХІ ст. 

15. Розкрийте причини і суть процесів глобалізації. 

16. Яким чином впливають на розвиток світової цивілізації, зокрема 

освіти, сучасні інформаційні технології? 
17. Перелічіть основні глобальні виклики, які постали перед системою 

освіти на сучасному етапі розвитку людства. 

18. Назвіть основні виклики і проблеми загальної середньої освіти 

України, обумовлені внутрішніми процесами. 

19. Сформулюйте стратегічні напрями реформування системи освіти 

України, визначені в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р. 
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Розділ 2. Теоретичні та методологічні основи етики професійної 

діяльності 

  

Тема 8. Суть та значення моралі та етики як форм суспільних 

відносин 

1. Сутність, зміст і структура моралі. 

2. Психологічні основи морального процесу. 

3.Сутнісні прояви моралі та Золоте правило етики. 

4.Властивості моралі як специфічної форми суспільних відносин. 

5. Моральний розвиток особистості. 

6. Функції моралі. 

7.Місце і роль моральних відносин у моральній системі. 

8.Професійна етика як регулятор службових відносин у педагогічній 

діяльності. 

  

Питання для контролю та самоконтролю: 

1. Що таке професійна етика викладача? Із яких складових воно може 

складатись? 

2. У чому специфіка професійної етики педагога? 

3. Які характерні риси в професійній етиці педагога вищого економічного 

навчального закладу Ви можете виділити? 

4. У чому полягає сутність та функції професійної етики педагога? 

5. У чому полягає єдність людини та культури? 

6. Як Ви розумієте думку про те, що культура – це форма самореалізації й 

саморозвитку людини? 

7. Поясніть професійно-етичний аспект професійної відповідальності 

педагога. 

8. У чому полягає особиста відповідальність лікаря за культурний рівень 

своєї соціальної та професійної діяльності? 

9.Що таке мораль? Проаналізуйте роль та значення функцій моралі. 

10. У чому полягає моральний розвиток особистості. 

11.Якими чинниками регулюється свобода вибору педагога? 

12.На які вищі цінності орієнтує гуманістичний світогляд? 
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13.Як Ви розумієте поняття «свобода» і «відповідальність» у ставленні до 

суспільних цінностей? 

14. Розкрийте проблему добра і зла в ціннісному вимірі професійної 

діяльності педагога. 

15. Які Ви знаєте об’єктивні та суб’єктивні причини порушень 

професійної педагогічної етики? Охарактеризуйте їх та визначте можливі 

шляхи їх розв’язання. 

16. У чому полягає специфіка професійної етики як способу регуляції 
поведінки в конкретних видах професійної діяльності? 

17.Яку роль відіграє професійна етика у вирішенні проблемних ситуацій 

професійної діяльності? 

18. Сформулюйте рекомендації щодо мінімізації педагогічних помилок. 

19. Яку роль відіграє професійна етика у практичній діяльності педагога? 

20.Розкрийте позитивні та негативні наслідки технізації навчального 

процесу. 

21.У чому, на Ваш погляд, повинна полягати мотивація педагога для 

успішної професійної діяльності? 

22. Яку роль відіграє «золоте правило етики» в діловій сфері? 

  

Питання для обговорення 

1.Як Ви розумієте вислів І. Канта: «Дій так, щоб ти завжди відносився до 

людства... як до мети, і ніколи не відносився б до нього, як до засобу». 

Дайте оцінку цьому вислову з позицій педагогічної практики. 

2.Аристотель помітив: пізнання починається з подиву. За словами М. 

Планка, хто зайшов так далеко, що нічому більше не дивується, той 

виявляє лише те, що він розучився ґрунтовно розмірковувати. Розкрийте 

зміст цих висловлювань з акмеологічної позиції педагога. 

3.Один із принципів Л. Дж. Пітера проголошує: «Щоб уникати помилок, 

треба набувати досвіду; щоб набувати досвіду, треба робити помилки». 

Чи можна вважати це твердження справедливим по відношенню до 

педагогічних помилок? 

4.Чи існує певний зв’язок між поняттями «професійна етика», 

«обов’язок» та «відповідальність»? Чи існує якась різниця прояву цих 

понять у професійній діяльності взагалі та в педагогічній діяльності 

зокрема? 
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5.«Етика як філософія переконань» (І. Кант). Як Ви розумієте це 

висловлювання? Поясніть свою відповідь. 

6.«Кожне класичне самовираження культури, яке свідчить про певну 

етику, є доведений до пластичного вираження прообраз людської 

поведінки» (Г. Гессе). Чи згідні Ви з цим твердженням? Аргументуйте 

свою відповідь. 

7.Як Ви гадаєте: «Чи обов’язково керівникові, прекрасному фахівцеві, 

бути ще й хорошою людиною?» 

  

Тема 9. Теоретичні основи професійної етики 

1. Суть понять «етики» та «професійної етики». 

2. Методи етики професійної діяльності. 

3. Принципи професійної етики. 

4. Зміст професійної етики. 

  

Запитання для самоконтролю 

1. Професійна етика як спосіб регуляції поведінки в конкретних видах 

професійної діяльності. 

2. Загальні принципи професійної етики: професійний обов’язок і 
особлива форма відповідальності, професійна солідарність та 

корпоративність. 

3. Приватні принципи професійної етики. 

4. Специфіка й різновиди професійної етики. 

5. Поясніть сенс наступних понять: «професійна етика», «обов`язок», 

«відповідальність». 

6. Чим відрізняється теоретична частина дотримання норм і правил 

професійної етики від її практичної діяльності? 

7. Якими основними поняттями презентується професійна етика? 

8. Які основні завдання професійної етики в сучасних умовах? 

9. Дайте характеристику об’єкта та предмета професійної етики. 

10. Розкрийте сутність загальних принципів професійної етики. 

11. Які саме професійно-етичні питання постають у зв’язку із сучасними 

тенденціями в соціальній та освітній сферах? 
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12. У чому проявляється професійно-етичний аспект педагогічної 

недбалості? 

13. Як із позицій професійної етики співвідносяться обов’язок і 

відповідальність? 

14.Проаналізуйте з позицій професійної етики можливі наслідки 

педагогічних помилок. 

15.Розкрийте найбільш поширені причини та фактори порушення 

професійної етики. 

Навчальні завдання для самостійної роботи: 

1. Професор В.Г. Дейнега стверджував, що лікар, який любить свою 

професію, має всі можливості уникнути професійних помилок та 

правопорушень. Як Ви розумієте цю думку? 

2. Як Ви розумієте твердження академіка А.Ф.Білібіна: «Лікування – 

сфера служіння, а не обслуговування»? Як подібний підхід можна 

тлумачити з позицій професійної етики? 

9. Запропонуйте найбільш дієві шляхи щодо вдосконалення ефективності 

професійної етики у вищому медичному навчальному закладі. Визначте 

механізм, за яким професійна етика виступає як спосіб регуляції 

поведінки в конкретних видах професійної діяльності (наприклад, у 
педагогічній або медичній). 

  

Тема 10. Структура і функції професійної етики 

1. Структура професійної етики. 

2. Види професійної етики. 

3. Функції професійної етики. 

  

Запитання для самоконтролю 

1. Проаналізуйте структуру професійної етики. 

2. Зробіть порівняльну характеристику різним видам професійної етики. 

3. На конкретних прикладах проаналізуйте роль та значення функцій 

професійної етики. 

4. Сутність основних понять та категорій професії викладача у вищому 

навчальному закладі. 

5. Соціальна роль, функції викладача, вимоги до нього. 
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Тема 11. Поняття професіоналізму. Етичний аспект професіоналізму 
1. Поняття професіоналізму. 

2. Етичний аспект професіоналізму. 

  

Запитання для самоконтролю 
1. В чому полягає сутність "дискусії про цінності"? 
2. Яку роль відіграє "принцип відповідальності" в розвитку сучасної 

етики (ділової етики)? 

3. Чи може бути бізнес етичним? 

4. Проаналізуйте “принципи бізнесу “ Декларації Ко. 

5. Проаналізуйте сутність та зміст Глобального договору ООН. 

6. Обґрунтуйте необхідність соціальної відповідальності бізнесу.  

7. Які бар’єри існують на шляху дотримання українськими бізнесменами 

етичних принципів? 

8. Які, на вашу думку, потрібно зробити кроки для встановлення в Україні 

етичних норм ведення бізнесу? 

9. Висловіть свою думку відносно принципу “чесним в бізнесі бути 
вигідно”. 

10. Обґрунтуйте необхідність розробки та впровадження Етичних 

(корпоративний) кодексів. 

11. Яку роль відіграють “комітети з етики” в діяльності організацій? 

12. Проаналізуйте поняття “етика”, “мораль”, “моральність”, “етикет”. 

13. В чому полягає сутність та зміст етики ділових відносин? 

14. Яку роль відіграє “золоте правило моральності” в діловій сфері? 

15. В чому полягає необхідність впровадження етики ділових відносин в 

сферу бізнесу? 

16. Яку роль відіграє етика ділових відносин в менеджменті? 

17. Етичні норми і принципи сучасного бізнесу. 

18. Стандарти організаційної поведінки в умовах глобалізації. 
19. Механізм впливу етики на соціальну відповідальність організації. 

20. Найважливіші принципи соціальної відповідальності організації. 

21. Засоби підвищення рівня етичності в діяльності організації. 

22. Етичні норми в діяльності організації. 

23. Труднощі у вирішенні етичних проблем в організаціях. 

24. Моральний кодекс керівника. 

  

Тема 12. Етико-професійна соціалізація в трудовому колективі 
1. Сутність і зміст професійної та адміністративної етики. 

2. Роль етики бізнесу у формуванні професійної етики. 

3. Поняття етичної соціалізації в трудовому колективі і методика її 
реалізації. 

4. Етична інфраструктура трудового колективу. 

5. Етична політика трудового колективу. 
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6. Засади цілісності управлінської етики. 

7. Етика керівника. 

  

Запитання для самоконтролю 
1. Поясніть суть та значення професійної та адміністративної етики. 

2. Перерахуйте основні компоненти адміністративної етики. 

3. Що таке бізнес і підприємництво? 

4. Коли й за яких обставин сформувалася етика бізнесу як наукова 
дисципліна? 

5. Дайте визначення етики бізнесу. В чому суть поняття етики бізнесу? 

6. Охарактеризуйте універсальну і прикладну етику. 

7. Дайте характеристику принципам сфери бізнесу. 

8. Поясніть функції етики бізнесу. 

9. Дайте характеристику принципам етики бізнесу. 

10. Які проблемні питання в етиці бізнесу Ви знаєте? 

11. Надайте характеристику поняттю корпоративна етика. 

12. У чому полягає суть проблем соціальної відповідальності фірми? 

13. Що таке етичний кодекс фірми? Опишіть заходи щодо підвищення 

етичної поведінки керівників і працівників фірми. 
14. Опишіть принципи морального кодексу керівника. 

15. Охарактеризуйте етичні принципи корпоративної поведінки. 

16. Розкрийте суть поняття етичної соціалізації. 

  

Тема13. Особливості професійної етики керівників та державних 

службовців 
1. Професійна етика керівника на підприємстві 

2. Основні засади професійної етики державного службовця. 

  

Запитання для самоконтролю 
1. Якою є специфіка професійно-етичних вимог, на відміну від 

загальноприйнятих моральних вимог? 
2. Виявіть особливості професійної моралі та професійної етики. 

3. Охарактеризуйте сутність етики державного управління та етики 

державного управлінця. 

4. Яка роль етики державних управлінців у формуванні демократичної 

держави та ефективного державного управління? 

5. Опишіть особливості структурного та нормативного підходів до етики 

державного управлінця. 

6. Які фактори визначають рівень довіри населення до влади? 

7. Який зв’язок існує між довірою до державних управлінців та здатністю 

їх бути елітою суспільства? 

8. У чому полягає професійна місія державних управлінців? 
9. Розкрийте суть поняття «служіння» в етиці державного управлінця. 

10. Які наслідки етичного характеру може мати зміна основної 

орієнтованості діяльності держави з принципу «служіння народу» на 
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принцип «вироблення суспільно значимих послуг»? Аргументуйте Вашу 

позицію. 

11. Охарактеризуйте сутність концепції належного (доброго) управління. 

12. Виявіть роль цінностей у системі етики державного управління. 

13. Охарактеризуйте роль принципів у системі етики державного 

управління. 

14. Якими є основні принципи державного управління? 

15. Яке змістове наповнення принципу пріоритету прав та свобод людини 
і громадянина? 

16. Який зміст вкладається в поняття «справедливість» у державному 

управлінні? 

17. Охарактеризуйте значимість принципу неупередженості в державно-

управлінській діяльності. 

18. Поясніть сенс вимоги політичної неупередженості на державній 

службі. 

19. Виявіть особливості змістовного наповнення принципів відкритості та 

прозорості. 

20. Якими основними моральними якостями має володіти державний 

управлінець? 
21. Охарактеризуйте основні громадянські чесноти державних 

управлінців. 

22. Як співвідносяться моральні та громадянські чесноти? 

23. Охарактеризуйте моральні виміри патріотизму державного 

управлінця. 

24. Чому поняття «професіоналізм державного управлінця» має бути 

розширеним й включати в себе моральні характеристики професіонала? 

25. Яким чином відслідковуються моральні якості та професійно-етичні 

характеристики державних службовців? 

26. Розкрийте зміст поняття «професійна відповідальність». 

27. Дайте порівняльну характеристику явищ виконавчої сумлінності та 

відповідальності. 
28. Чим розрізняються відчуття професійної честі та професійної 

гідності? 

29. Чи існує міра толерантності, тобто чи мусимо ми бути терпимими до 

всіх особистісних та суспільних виявів? Чим обмежена наша терпимість? 

30. Сформулюйте базові норми поведінки представників державного 

управління. 

31. Назвіть дієві професійно-етичні засоби боротьби з корупцією в 

державному управлінні. 

32. Дайте визначення поняття «конфлікти інтересів у державному 

управлінні». 

33. Які принципи вирішення конфліктів інтересів Ви знаєте? 
34. Визначте, з якими проблемами в державному управлінні пов’язані 

конфлікти інтересів в економічній, у політичній та кадровій сферах. 
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35. Охарактеризуйте професійно-етичні механізми врегулювання 

конфлікту інтересів у державному управлінні. 

Завдання для самостійного опрацювання 
1. Проаналізуйте наявні в практиці державного управління України вияви 

професійного егоїзму державних управлінців. 

2. Поясніть, чим, на Вашу думку, зумовлений недостатній рівень довіри 

до представників державної влади в сьогоднішніх умовах. 

3. Виявіть, яким чином можливо підвищити рівень довіри громадян до 
державної влади. 

4. Дайте відповідь на запитання голови ради директорів «Форбс Медіа», 

американського політика Стіва Форбса: «Справедливого та морального 

суспільства хочуть усі. Але… чи дійсно вирішувати, що справедливо і 

морально, повинні державні бюрократи, пов’язані політичними 

інтересами?». 

5. На конкретних прикладах виявіть переваги та недоліки безособового та 

особистісного підходів у державно-управлінській діяльності. 

6. Поясніть вислів Уінстона Черчилля: «Там, де існує десять тисяч 

приписів, не може бути ніякої поваги до закону». 

7. Назвіть чинники, які, на Ваш погляд, є ефективними для стимулювання 
моральної відповідальності в державному управлінні. 

8. Виявіть, дотримання яких етичних норм є найбільш проблематичним у 

сфері державного управління в Україні. 

9. Доведіть, яким чином можна мотивувати державних управлінців на 

дотримання базових норм поведінки представників державного 

управління. 

10. Обґрунтуйте з позицій етичних настанов необхідність у державному 

управлінні ставити суспільні інтереси вище власних або корпоративних. 

11. Наведіть приклади реального, потенційного та уявного конфлікту 

інтересів. 

  

Тема 14. Способи підвищення моральних стандартів функціонування 

організації 

1. Кодекс етики та його розробка. 

2. Організаційні форми та структура професійної етики організації. 

  

Запитання для самоконтролю 

1. Особливості розробки кодексів етики. 

2. Проаналізуйте види кодексів етики та зробіть їх порівняльну 

характеристику. 

3. Назвіть та проаналізуйте організаційні форми професійної етики 

організації. 
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4. Особливості структури професійної етики організації. 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Етичний кодекс підприємців 1912р.: основні засади і вплив на 

формування сучасних етичних кодексів. 

2. Етичний кодекс у сфері державної служби. 

3. Вітчизняний і міжнародний досвід етичного регулювання державної 

служби. 

4. Ціннісна і нормативна складова етичного кодексу державної служби.  

5. Структура кодексу. 

6. Основні питання і ситуації, що підлягають регулюванню в кодексі. 

7. Професійний етичний кодекс: поняття і призначення. 

8. Корпоративний етичний кодекс: поняття і призначення. 

9.Етичний кодекс соціальної роботи: міжнародний та український досвід. 

10. Етичні кодекси, прийняті асоціаціями соціальних працівників деяких 

країн. 

  

  

2. Основні вимоги щодо виконання та оформлення 

практичної роботи 
        

Практична робота є невід’ємною частиною навчального процесу 

й основою пізнавальної діяльності студента. Метою практичної роботи є 

всебічне підвищення рівня знань студента, раціоналізація процесів його 

підготовки, єдність навчання та науково-дослідної роботи. 

        Засвоєння курсу «Педагогіка та етика професійної діяльності» 

відповідно до програми передбачає практичне опрацювання студентом 

обов’язкових рекомендованих літературних джерел, вивчення 

теоретичних питань тем, виконання практичних завдань і розгляд 

практичних ситуацій (ситуаційних задач). 

        Викладач спрямовує й контролює практичну роботу студента, 

встановлює час консультацій і термін виконання практичної роботи з 
обов’язкових тем курсу. 

Практичні  завдання (ситуаційні задачі) студент виконує в 

окремому зошиті. 
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Ситуаційні задачі 
  

Задача № 1 

Аналіз навчальних посібників свідчить про те, що в багатьох з 

них по різному тлумачиться сутність процесу навчання. Так, одні автори 

вважають, що «навчання визначає спільну діяльність викладачів та 

студентів, коли перші передають знання, вміння і навички, … керують 

процесом їх засвоєння (викладання), а другі засвоюють ці знання, вміння 
та навички (учіння). 

Викладання і учіння – дві взаємопов’язані і взаємообумовлені 

сторони навчання”. Інші вважають, що навчання являє собою сукупність 

послідовних дій викладача і керованих ним студентів, спрямованих на 

свідоме і міцне засвоєння 

системи знань, умінь та навичок, внаслідок чого відбувається 

розвиток пізнавальних сил, оволодіння елементами культури розумової та 

фізичної праці, формування основ світогляду та поведінки студентів. 

Треті стверджують, що навчання – це “активна пізнавальна діяльність, в 

якій студенти під керівництвом викладача оволодівають знаннями, 

уміннями, навичками, розвивають свої пізнавальні сили і можливості, 
формують світогляд”. 

Співставте ці визначення. Яке з них найбільш повно відображає 

суттєві ознаки процесу навчання? Обґрунтуйте свою думку? 

  

  

Задача № 2 

У психолого-педагогічній літературі існують різні погляди на 

визначення процесу розвитку: 

1) розвиток – це природні задатки людини, які у процесі життя 

людини виявляються і визначають можливості і якості її особистості; 

2) розвиток – це якісні зміни властивостей і психічних процесів 

людини, що ведуть з одного боку до вдосконалення процесу 
відображення нею навколишньої дійсності, а з другого – до ускладнення і 

активізації її діяльності; 

3) розвиток – це процес прогресивних послідовних змін. 

Яке з наведених вище визначень Ви вважаєте найбільш науково 

обґрунтованим? Доведіть свою точку зору. 

  

Задача № 3 

Один з авторів, піднімаючи питання про виховання естетичних 

смаків молоді, скаржиться на те, що добра половина молоді, що має 

музичну освіту, не любить класичну музику. Музична освіта, на його 

думку, не завжди прищеплює любов до музики. Музичною грамотою 
можна оволодіти, але в той же час можна залишитися емоційно “глухим”. 

Причину такого положення він вбачає в тому, що на практиці відбулося 

змішування двох понять: освіта і виховання. 
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Як Ви вважаєте, чи правий автор, розрізняючи поняття освіти і 

виховання? У чому специфіка кожного з них? 

  

Задача №4 

1. Оцініть відповіді педагогів на запитання ”Що заважає Вам 

втілювати у життя наукові педагогічні дослідження?”: 

• Не володіємо достатньою інформацією про сучасні науково-

педагогічні дослідження. 
• Немає рекомендацій про те, як їх втілювати. 

• Від нас найчастіше вимагають втілювати не наукові досягнення, 

а заклики й досвід відомих учених. 

• Від нас вимагають ефективності і якості, але ніхто серйозно не 

навчає, як цього досягнути. 

• Наукою, а тим більше запровадженням її досягнень у практику, 

заважає займатися стиль роботи, що склався. 

2. Як Ви розумієте впровадження результатів наукових 

досліджень у практику? 

3. Які існують шляхи вирішення проблеми впровадження 

наукових досліджень у практичну діяльність школи? 
  

Задача №5 

Складіть узагальнену професіограму викладача, яка б містила 

наступні блоки якостей: 

1. педагогічна спрямованість особистості (любов до студентів, 

психологічна готовність до викладацької праці, психологічно-педагогічна 

культура тощо); 

2. особливості пізнавальної сфери педагога (педагогічна і 

психологічна спостережливість, здатність довільно концентрувати і 

розподіляти увагу; творча спрямованість уяви; логічність мислення, 

здатність переконувати, чуття нового, гнучкість розуму; культура 

мовлення, багатство словникового запасу тощо); 
3. педагогічний вияв емоційно-вольової сфери, виразність і 

прозорість почуттів, «сердечність розуму» (здатність свідомо керувати 

емоціями, регулювати свої дії, поведінку, володіти собою; терплячість, 

самостійність, рішучість, вимогливість, організованість і 

дисциплінованість); 

4. характерологічні і типологічні особливості педагога (сила, 

врівноваженість і рухливість нервово-психічних процесів; 

комунікативність; педагогічний оптимізм, гуманність; об'єктивність в 

оцінюванні учнів і самооцінюванні; схильність до громадської 

діяльності); 

5. протипоказання до педагогічної роботи (дисгармонійна Я-
концепція, виражена неврівноваженість, піддатливість до гнітючого 

настрою, підвищена дратівливість; дефекти мови, органів слуху і зору; 
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серцево-судинні захворювання; акцентуації характеру, неврози, психози 

тощо). 

  

Задача №6 

Запропонованим цілям освітніх реформ у лівому стовпці 

підберіть відповідний документ: 

1.Національна доктрина розвитку освіти України. 

2. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI 
століття»). 

3. Національна стратегія розвитку освіти України на період до 

2021 року. 

А. Відродження і розбудова національної системи освіти, 

створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для 

досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей 

постійного духовного самовдосконалення особистості, формування 

інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. 

Б. Створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління 

людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, 
оберігати й примножувати цінності національної культури та 

громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 

незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти. 

В. Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових 

економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України в 

освітній простір. 

  

Задача №7 

Деякі викладачі вважають, що вони не повинні копіювати роботу 

педагогів-новаторів і не треба вивчати їх досвід. 

Чи згодні Ви з думкою цих викладачів? Ваше ставлення до 
передового педагогічного досвіду. (запропонуйте максимально можливу 

кількість розв'язків) 

  

  

Задача № 8 

Між викладачами виникла суперечка про те, що дисципліни 

деяких викладачів одноманітні і даний викладач увесь час викладає один і 

той самий предмет, ті самі теми і тому ця професія не може вважатися 

творчою. 

Що б Ви відповіли студентам? Які Ваші думки з приводу 

особливостей професії викладача? (запропонуйте максимально можливу 
кількість розв'язків) 
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Задача № 9 

Слухачі курсів вважають, що головним для викладача є любов до 

дітей, уміння встановити з ними контакт, важливо також знати свій 

предмет і методи його викладання. 

Чи правильне уявлення мають студенти про вимоги до 

викладача? До його професії? Яка ваша власна думка? (запропонуйте 

максимально можливу кількість розв'язків) 

  
Задача № 10 

Студенти-аспіранти, відвідуючи пари досвідченого викладача, 

були вражені глибиною його знань, професійною майстерністю. На 

питання студентів, як він досягнув такого рівня, він відповів, що має 

власну багату бібліотеку, давно виписує методичні журнали, цікавиться 

новинами в Інтернеті, вивчає передовий педагогічний досвід, весь час 

оновлює конспекти уроків. 

Які висновки слід зробити майбутнім викладачам? 

(запропонуйте максимально можливу кількість розв'язків) 

  

Задача № 11 
Молодий, викладач мав звичку вживати на занятті слова-

паразити. Студенти, здавалося б, уважно його слухали, проте, як 

виявилося, рахували кількість зайвих слів, що їх він постійно вживав. 

Які висновки повинен зробити вчитель? (запропонуйте 

максимально можливу кількість розв'язків) 

  

Задача № 12 

У колі майбутніх педагогів виникла суперечка - що означає бути 

справжнім педагогом? 

- Педагогом не можна стати!.. Ним потрібно народитися. 

- Дурниці. Це фаталізм! 

- Педагог "милістю Божою", так, чи що? 
- Хто народився без педагогічного таланту, того ніякий інститут 

не зробить справжнім педагогом. 

- А я думаю, що педагогом можна стати. Часто в інституті 

вдається привити любов до вчительської професії. 

Закінчіть суперечку студентів. Які шляхи становлення вчителя? 

(запропонуйте максимально можливу кількість розв'язків) 

  

  

Задача №13 

Студентка I курсу Галина Д. уже в перші місяці навчання в 

університеті відчула труднощі в підготовці до практичних занять з різних 
предметів, хоча вона й багато часу проводила у читальному залі, писала 

чимало конспектів. Однак її відповіді на заняттях дуже часто були 

неглибокі, поверхові. Студентка замислилася. 
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Назвіть можливі причини невдалої підготовки Галини? Які 

форми, 

методи самоосвітньої підготовки можна порекомендувати дівчині, щоб 

змінити ситуацію на краще? 

Задача №14 

Надія Г., студентка I курсу педагогічного університету, мала 

важкий характер, нерідко в неї бував поганий настрій, їй не вдавалося 

нормально спілкуватися зі своїми колегами, часто ображалася на них за 
висловлені ними зауваження. Поступово Надія ставала самотньою, з нею 

майже ніхто не контактував. 

Які причини призвели до такого становища? Чи мають значення 

для майбутнього вчителя властивості його особистого характеру? 

Запропонуйте методи самовиховання, які були б більш ефективними в 

даній ситуації? 

  

Задача №15 

Студент ІІІ курсу Андрій М. звик запізнюватися на заняття, а то й 

пропускати їх, часто не встигав якісно підготуватися до них, мотивуючи 

тим, що у нього мало залишається часу на підготовку. 
Чи можна вважати заяви Андрія достатньо обґрунтованими? 

Чи має значення для майбутнього викладача така властивість як 

самоорганізація своєї поведінки і діяльності? 

  

Задача№16 

Частина студентів ІІ курсу педагогічного навчального закладу на 

лекціях в основному займалася сторонніми справами. Вони вважали, що й 

самі можуть прочитати літературу, самостійно підготуватися до екзамену. 

Чи згодні Ви з думкою цих студентів? У чому полягає перевага 

лекційно-семінарської системи підготовки майбутніх учителів над їх 

самоосвітньою підготовкою? 

  
 

Задача №17 

У викладацькій виникла суперечка між викладачами. Одні 

висловлювали думки про те, що успіх навчально-виховної роботи 

залежить від якісного складу студентів, інші вважали, що успіх може 

прийти з будь-якою групою, треба лише докласти зусиль до виховного 

процесу, знайти індивідуальний підхід до кожного студента. 

Проаналізуйте ситуацію. Обґрунтуйте свою позицію. Які 

чинники відіграють провідну роль в успішному здійсненні навчально-

виховної роботи? Чи залежить рівень розвитку класу від педагогічної 

майстерності учителя? Які форми методичної роботи сприятимуть 
розв’язанню суперечки? 
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Задача№18 

Деякі куратори при складанні плану виховної роботи не 

формулюють загальні цілі та завдання виховного процесу для групи, бо 

вважають, що це прояв формалізму. 

Чи згодні ви з позицію є цих кураторів? Ваша думка стосовно 

необхідності визначення цілей виховної робота із студентами. 

Проаналізуйте взаємозумовленість чітко сформульованих виховних 

завдань і рівня успішності організації виховної роботи. Які питання 
стосовно цієї проблеми варто розглянути на зборах кураторів? 

  

Задача №19 

Наталку К. ровесники вважали «невмійкою». «Їй нічого не можна 

доручити, у неї все валиться з рук», – казали третьокурсники Вірі 

Андріївні, коли та, організувавши театралізоване свято, вирішила 

запропонувати дівчинці роль. 

– Такого не може бути, щоб вона була такою – відповіла Віра 

Андріївна. – А якщо вона буде ведучою? 

Треба було бачити, як зраділа Наталка, як старалася на 

репетиціях. Це змінило ставлення одногрупників до неї, сприяло її 
самоутвердженню. 

– Я ще раніше помітила, що дівчинка дуже обдарована, однак 

дуже сором’язлива, – розповідала Віра Андріївна. – Необхідно було 

тільки вселити у неї впевненість, примусити одногрупників повірити в її 

здібності. 

Дайте оцінку діям викладача. Яка роль культурно-масових 

заходів у виховному процесі? Які якості особистості формуються з 

допомогою методу створення ситуаційних ігор? 

Задача №20 

Розкрийте педагогічний зміст кожного вислову. Про які якості 

особистості педагога в них йдеться: «Педагог, що стоїть на рівні 

сучасного виховання, відчуває себе живим, діяльним членом великого 
організму, який бореться з вадами людства, посередником між усім, що 

було високого в історії людства і новим поколінням» (К.Д. Ушинський). 

«Для того, щоб виховання було успішним, необхідно щоб люди, які 

виховують, не переставали виховувати себе» (Л.М. Толстой). 

  

Задача №21 

Викладач має достатній досвід педагогічної роботи. Проте із 

студентами не може знайти спільну мову. Він вважає, що нічого з ними 

панькатися, грати в якусь демократію. Треба суворо вимагати знань. 

Викладач грубо розмовляє із студентами, принижує їх гідність, може 

висміяти їх за невдалу відповідь, нерідко знижує оцінку з предмету за 
погану поведінку, зневажливо ставиться до нових ідей. Тому студенти не 

люблять предмет даного викладача і намагаються уникнути спілкування з 

ним спілкування. 
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Проаналізуйте причини ситуації, що склалася. Назвіть доцільні 

способи встановлення стосунків між викладачем та студентами на 

основі педагогіки співробітництва. 

  

Задача №22 

У педагогіці добре відома ідея «виховання побутом». 

Розробіть план бесіди, розкриваючи значення цієї концепції у 

розвитку естетичної культури молоді. 
  

Задача№23 

Серед деякої частини сучасної молоді поширена така думка, що 

головне для молодої людини бути добре і модно одягненим, незважаючи 

на матеріальний стан сім’ї. 

Чи погоджуєтеся Ви з цією думкою? Назвіть чинники, що 

впливають на розвиток подібних поглядів та установок молоді. 

. 

Задача №24 

Проведіть індивідуальну бесіду із студентом за підготовленими 

завчасно запитання (відношення до навчання, праці, громадських 
доручень; взаємовідносин у групі, сім’ї; про майбутню професію, 

захоплення, організацію дозвілля тощо). 

Визначте стратегію і тактику педагогічного впливу 

користуючись запропонованою схемою аналізу бесіди. Проаналізуйте 

проведені індивідуальні бесіди. 

Схема аналізу бесіди. 

1. Мета бесіди. 

2. Структура. 

3. Позиції і стан партнерів. 

4. Результат. 

5. Ваш варіант бесіди 

  
Задача №25 

1. Складіть програму діяльності щодо здійснення індивідуального 

підходу до окремого студента, визначте завдання його виховного 

процесу, спираючись на результати вивчення індивідуальних 

особливостей студентів в процесі різного роду навчальних занять. 

2. Запишіть та проаналізуйте декілька педагогічних ситуацій, 

які ви спостерігали під час навчальних занять. 

3. Визначте завдання самовиховання окремих студентів, 

спираючись на результати вивчення їх індивідуальних особливостей. 

4. Проаналізуйте вікові особливості першокурсника та 

старшокурсника. Виділіть для себе позитивні риси, на які може 
спиратися викладач в індивідуальній роботі зі студентами. Визначте 

групу рис особистості, які призводять до конфліктів. 
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5. Складіть на основі проведеного аналізу, вимоги до організації 

спілкування зі першокурсника та старшокурсника. 

  

  

  

Задача №26 

1. Що необхідно змінити у підготовці майбутнього викладача до 

співробітництва з освітніми закладами (школами, іншими вузами), 
студентами і магістрами? 

2. Розгляньте і оцініть запропоновану методику колективного творчого 

планування роботи студентської групи. Дайте відповідь на запитання. 

- Як може проявлятись активність, ініціатива студентів на 

кожному з представлених етапів колективного планування? 

- Яку допомогу і якими прийомами куратор може надати 

студентам в колективному плануванні? 

  

Задача №27 

На практиці реалізації стратегічного напрямку сучасної 

педагогічної науки та виховання молоді в дусі національної 
самосвідомості вважалось протиріччям між набутими теоретичними 

знаннями і практикою їх застосування в сучасних умовах. Зокрема, 

національну освіту можна набути, але залишитися байдужим до долі 

рідного народу. Однією з причин такого негативного явища є змішування 

двох понять «освіта! і «виховання». 

Розмежуйте поняття «“освіта» і «виховання». В чому 

специфіка кожного з них?. 

  

Задача №28 

1. Під час співбесіди кандидат хвилювався настільки, що не 

дочув, а тому не повністю зрозумів одне з поставлених питань. Не 

бажаючи виглядати непідготовленим і невпевненим у собі, він почав 
відповідати, сподіваючись у процесі повністю зрозуміти суть запитання і 

таким чином дати адекватну відповідь. 

Де була допущена помилка? 

  

Задача №29 

До вас прийшов працівник із проханням відпустити його з роботи 

на день. Ви запитуєте про мету. Виявляється, він хоче використати цей 

день на пошуки іншого місця роботи. Його звільнення позбавить ваше 

підприємство дуже потрібного і кваліфікованого фахівця. 

Як ви відреагуєте на прохання даного працівника? 

  
Задача №30 

Підлеглий Б скаржиться керівникові А на неправильні дії свого 

безпосереднього начальника В, який не зрозумів мотивів чи намірів Б, або 
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неправильно оцінив його ділові пропозиції. А (вищий керівник) 

усвідомлює неправоту В (безпосереднього керівника) до підлеглого Б і 

стоїть перед вибором: 

- або визнати перед Б неправильність дій В і скасувати його 

рішення (але це може негативно вплинути на авторитет В, якого А високо 

цінує як працівника); 

- або виявити солідарність з В відносно Б (і тим самим посилити 

несправедливість щодо Б). 
Які дії керівника ви вважаєте найбільш оптимальними?Чи існує 

третій варіант? 

  

Задача №31 

Ви головний менеджер відомої фірми, і з усіх сил намагаєтесь 

укладення вигідного контракту на велику суму з однією компанією. В 

ході переговорів дізнаєтесь, що представник цієї компанії шукає собі 

більш вигідну роботу. У вас немає бажання брати його до себе на роботу, 

але якщо ви натякнете йому на цю можливість, він скоріше всього, 

передасть замовлення саме вам. 

Як ви вчините і чому? 
  

Задача №32 

Ви менеджер з маркетингу і хочете зробити вибіркове 

опитування споживачів про їх реакції на товар конкурента. Для цього ви 

повинні провести опитування начебто від імені неіснуючого «Інституту 

маркетингу та кон’юнктури ринку». 

Чи зробите ви таке опитування? Чому? 

  

Задача №33 

Ви менеджер персоналу. У вашу фірму прийшла молода, здібна 

жінка, яка прагне стати торговельним агентом. Рівень її кваліфікації 

значно вище, ніж у чоловіків, які претендують на цю посаду. Але прийом 

її на роботу неминуче викличе негативну реакцію з боку ряду ваших 

торговельних агентів, серед яких жінок немає, а також може 

роздосадувати деяких важливих клієнтів фірми. 

Чи візьмете ви цю жінку на роботу? Чому? 

  

Задача №34 

Ви менеджер туристичної фірми. До вас прийшла жінка, яка 
бажає відпочити в Греції. У вас є «горящий» тур на Мертве море в 

Ізраїль. У жінки явні проблеми з тиском, задишка. Ви знаєте, що 

гіпертонікам на Мертве море їхати протипоказано. 
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Як ви вчините? Чому? 

Задача №33 

Ви менеджер фірми, яка випускає засоби по догляду за волоссям. 

Фірма приступила до випуску нового шампуню, який перешкоджає 
утворенню лупи та ефективного навіть при разовому застосуванні. Однак 

спеціаліст з маркетингу вашої фірми радить в інструкції на етикетці 

вказати, що шампунь слід застосовувати двічі при кожному митті голови. 

Додаткового ефекту споживач не одержить, проте шампунь буде 

розходитися вдвічі швидше, і отже, збільшиться об’єм продажу. 

Що ви робитимете і чому? 

  

  

3. Тематика самостійних занять 
Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу 

й основою пізнавальної діяльності студента. Метою самостійної роботи є 

всебічне підвищення рівня знань студента, раціоналізація процесів його 

підготовки, єдність навчання та науково-дослідної роботи. 

        Засвоєння курсу відповідно до програми передбачає самостійне 

опрацювання студентом літературних джерел, вивчення теоретичних 
питань тем, виконання практичних завдань і написання рефератів. 

        Викладач спрямовує й контролює самостійну роботу студента, 

встановлює час консультацій і термін виконання самостійної роботи з 

додаткових тем курсу. 

  

Тема 1. Методики самостійної роботи студентів 
1.    Методика самостійної підготовки студента до модульного 

контролю, заліків та іспитів. 

2.    Методика організації самостійної роботи з навчальною і 

науковою літературою. 

  

Тема 2. Технічні засоби навчання у вищому навчальному закладі 
1.    Поняття, функції і види засобів навчання. 

2.    Особливості використання технічних засобів у навчальному 

процесі у вищій школі. 

3.    Підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ шляхом 

застосування технологій електронного навчання та 

мультимедійних технологій. 

  

Тема 3. Дидактичні основи процесі навчання у вищому навчальному 

закладі 
1.    Основні поняття й категорії дидактики вищої школи. 

2.    Закономірності та принципи процесу навчання у ВНЗ. 
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3.    Моделі освіти. 

4.    Зміст освіти у вищій школі. 

  

Тема 4. Педагогічне спілкування. Моделі спілкування педагога та 

студентів 
1.    Сутність та особливості педагогічного спілкування. 

2.    Стилі педагогічного спілкування. 

3.    Структура особистісно-групового педагогічного спілкування. 
4.    Бар’єри в спілкуванні «викладач-студент». 

5.    Моделі спілкування педагога і студентів. 

6.    Стратегії, прийоми, методи вирішення педагогічних конфліктів. 

7.    Правила педагогічного спілкування. 

  

Тема 5. Методика застосування сучасних технологій навчання у 

вищих навчальних закладах 
1.    Диференційоване навчання як один із шляхів вдосконалення 

процесу навчання у сучасному вищому навчальному закладі. 

2.    Проблемне навчання у вищій школі як перспективний напрям 

розвитку творчих здібностей особистості студента. 
3.    Ігрові технології навчання як підготовка фахівця до повноцінного 

життя і діяльності в умовах інформаційного суспільства, 

комплексна перебудова педагогічного процесу, підвищення його 

якості та ефективності. 

4.    Інтерактивне навчання як активна взаємодія викладача та 

студентів. 

  

 

Тема 6. Фахова мораль – основа соціально-педагогічної етики 
1.    Етос, мораль і моральність. 

2.    Етика як філософська наука. 

3.    Сутність соціально-педагогічної етики і деонтології. 
4.    Зміст і структура професійної культури. 

5.    Моральна культура і духовна творчість у діяльності соціального 

педагога. 

  

Тема 7. Етичні принципи в діяльності соціального педагога 
1.    Класифікація основних принципів соціально-педагогічної 

діяльності. 

2.    Гуманістичне спрямування принципів етики соціального 

педагога. 

3.    Принцип компетентності. 

4.    Принцип відповідальності. 

5.    Принцип «насамперед не зашкодь». 

6.    Принцип конфіденційності. 
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7.    Принцип колегіальності. 

8.    Принцип співпраці. 

  

Тема 8. Етичні особливості соціально-педагогічної взаємодії 
1.    Принципи моральних взаємин з клієнтом у вирішенні його 

проблем. 

2.    Культура поведінки соціального педагога з клієнтом: вітання, 

представлення, звертання, спілкування. 

3.    Професійно-етичні взаємини та їх особливості у співпраці соці-

альних педагогів. 

4.    Моральні принципи співробітництва з колегами в інтересах своїх 

клієнтів: взаємна повага, довір’я, чесність, правдивість, рівність. 

  

Тема 9. Соціально-педагогічні особливості вирішення конфліктів 
1.    Закономірність конфліктів у людських взаєминах. 

2.    Посередницька діяльність у професійній практиці з розв’язання 

конфліктів соціальним педагогом. 

3.    Конфлікт як вид критичних ситуацій. 

4.    Гармонізація взаємин у психолого-педагогічних конфліктах. 

5.    Етичні засади соціально-педагогічної діяльності у процесі 

розв’язання конфлікту. 

  

Тема 10. Моральний вибір і ціннісні орієнтації в соціально-

педагогічній роботі 
  

1.    Зміст морального вибору в соціально-педагогічний діяльності. 

2.    Найважливіші етичні концепції морального вчинку у соціально-

педагогічній роботі. 

3.    Типові моделі прийняття рішень соціальними педагогами. 

4.    Основні цінності соціальної педагогіки та можливості 

практичного застосування. 

  
  

4. Основні вимоги до оформлення індивідуальної роботи (реферату) 
Індивідуальна робота оформляється у вигляді наукової роботи 

(реферату) на листках формату А 4. Взірець обкладинки приводиться у 

додатку 1. Потім йдуть розділи реферату згідно їх нумерації. В кінці 

приводиться список використаних літературних джерел (оформлених 

згідно загально прийнятих правил та вимог). 

Сторінки   роботи   нумеруються. Таблиці і графіки нумеруються 

і до них обов'язково повинні бути необхідні пояснення. 
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5. Вибір теми реферату 

Тему реферату обирає студент з переліку тем самостійно або за 

допомогою керівника. 

При виборі теми реферату необхідно враховувати науково-

дослідні інтереси студента й актуальність теми в практичній діяльності. 

Студент також може запропонувати власну тему. Важливо, щоб вона була 

пов’язана з темою дослідження  інших видів наукової роботи студента. 

         Обрану тему узгоджує та затверджує викладач, який читає даний 
курс. 

  

6. Тематика рефератів 
1. «Золоте» правило моралі – основа педагогічної етики. 

2. Особливості етики менеджера. 

3. Особливості етики державного службовця. 

4. Моральні норми поведінки педагога. 

5. Соціальні вимоги до особистості та професійності педагога на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

6. Педагогічні табу та їх значення для регуляції поведінки педагога. 

7. Роль творчості та креативності у діяльності педагога щодо 
вирішення різноманітних педагогічних проблем. 

8. Особливості поняття «моральна оцінка» в професійній діяльності 

працівника. 

9. Педагогічні підходи у діяльності педагога. 

10. Стереотипи мислення педагога і шляхи їх подолання. 

11. Криза традиційного навчання. Сучасна філософія педагогіки в 

пошуках нової моделі освіти. 

12. Сучасні технології навчання та їх особливості. 

13. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності у 

вищій школі. 

14. Причини, характер, шляхи подолання педагогічних конфліктів. 

15. Гендерна соціалізація та гендерні стереотипи у навчально-
виховному процесі. 

16. Психологічний клімат, його роль у навчальній успішності. 

17. Інноваційні форми та методи навчання, її суть та зміст. 

18. Педагогічна майстерність викладача як фактори ефективності 

навчально-виховного процесу 

19. Педагогічний контроль: функції, види, об’єктивність 

20. Педагогічна культура викладача, педагогічне спілкування і 

педагогічний такт. 

21. Особливості стилів педагогічного спілкування. 

22. Розкрити та порівняти особливості розуміння понять професійна 

етика й 
управлінська етика України та будь якої європейської країни (на 

вибір). 

23. Підготувати кодекс етичності установи. 
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24. Визначити характерні особливості кодексу етичності країни на 

вибір слухача. 

25. Описати, з урахуванням власних пропозицій, правила етичності 

державних службовців. 

26. Моральні якості особистості державного управлінця та 

професійний обов’язок. 

27. Професіоналізм і мораль в державному управлінні. 

28. Специфіка моральних норм які регулюють взаємовідносин 
всередині професійних колективів. 

29. Характеристика основних положень вітчизняної нормативної бази 

морально-етичної сфери управління. 

30. Культура, етика й мораль у державному управлінні. 

31. Конфлікт інтересів у колективі органу управління. 

32. Професійна місія представників державного управління. 

33. Комунікативна етика і сучасне державне управління. 

34. Моральні цінності у сучасному українському суспільстві. 

35. Структурні елементи професійної етики та їх взаємозв`язок. 

36. Професійна етика як важливий елемент структури професійної 

діяльності. 
37. Методологічні принципи професійної етики. 

38. Значення професійної етики для сучасної освіти. 

39. Обов`язок та відповідальність у теорії та життєвому досвіді 

людини. 

40. Професійна етика професіонала: її рівень та критерії оцінювання. 

41. Тенденції розвитку професійної етики в сучасному суспільстві. 

42. Професійна солідарність і корпоративність у світлі професійної 

етики. 

43. Педагогічна етика як регулятор діалогічної взаємодії викладача й 

студентів. 

44. Реформування педагогічної етики в контексті Болонського 

процесу. 
45. Гендерна складова педагогічної етики. Вуменризм: позитивні та 

негативні 

аспекти. 

46. Особливості психолого-педагогічної підготовки молодих 

викладачів. 

47. Місце та роль Кодексів честі у професійній та науковій діяльності 

вищих 

навчальних закладів. 

48. Морально-психологічні особливості педагогічної етики. 

49. Роль педагога-вченого у визначені системи цінностей сучасної 

молоді. 
50. Моральний кодекс викладача вищої школи. 

51. Конфлікти в педагогічному колективі та шляхи їх уникнення. 
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52. Назвіть і охарактеризуйте основні напрями виховання у вищій 

школі. 

53. У чому сутність морального виховання, які його завдання? 

54. У чому полягають основні завдання національного виховання 

студентської молоді? 

55. Визначте основні шляхи військово-патріотичного виховання 

студентської молоді. 

56. Із яких компонентів складається виховна діяльність куратора 
академічної групи? 

57. У чому полягають особливості формування педагогічної 

культури? 

58. Проаналізуйте основні складові педагогічної культури. 

59. Розкрийте основні шляхи професійного самовдосконалення. 

60. Майбутнє України у Європейському просторі вищої освіти? 

61. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні за участі в 

Болонському процесі? 

62. Тенденції розвитку професійної етики педагога в сучасному 

суспільстві. 

63. Свобода і моральна відповідальність у професійній діяльності 
педагога. 

64. Самовиховання як вища духовна практична здатність особистості 

до програмування і регулювання поведінки та діяльності. 

65. Психологічний портрет «ідеального» викладача. 

66. Соціум і моральна соціалізація. 

67. Етичні проблеми становлення соціально-педагогічної роботи в 

Україні. 

68. Значення загальнолюдських моральних цінностей в умовах 

трансформації суспільства. 

69. Професіоналізм як моральна цінність особистості соціального 

педагога. 

70. Парадигма спілкування в сучасній культурі. 
71. Педагогічна майстерність і фахова культура поведінки. 

72. Етика бізнесу, її зміст та структура. 

73. Основні концепції етики бізнесу. 

74. Етика ділових відносин : сутність, зміст, категорії, принципи у 

бізнесі. 

75. Назвіть та проаналізуйте ознаки технологічності педагогіки. 

  

  

7. Визначення завдання дослідження й складання плану реферату 

Обравши тему реферату, необхідно визначити мету й об’єкт 

дослідження. Це допоможе встановити сукупність завдань, які потрібно 
вирішити при підготовці реферату. Мета реферату – закріплення 

теоретичних знань із курсу «Педагогіка та етика професійної діяльності», 

поглиблене вивчення й розробка окремих проблем, систематизація, 
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узагальнення та підготовка на цій основі пропозицій з формування 

основ педагогіки та етики професійної діяльності майбутнього фахівця. 

Після визначення мети й завдань дослідження студент складає 

план реферату, узгоджуючи його з викладачем. Поряд із цим викладач, 

відповідно до графіка, визначає термін написання та захисту реферату.  

Реферат складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 

пропозицій, списку використаної літератури. План реферату повинен 

передбачати послідовний взаємопов’язаний виклад матеріалу й 
відображати його зміст. 

Реферат повинен містити критичне оцінювання літературних 

джерел, практичного та теоретичного досвіду проведення такого типу 

досліджень. Загальний обсяг реферату не повинен перевищувати 20-25 

сторінок (без списку літератури). 

У вступі слід обґрунтувати вибір теми, її актуальність та наукову 

новизну проведення дослідження, визначити об’єкти дослідження. 

У загальнотеоретичному розділі розкрити теоретичні та 

практичні аспекти теми реферату, нормативне забезпечення 

аналізованих проблем. 

У розділі з оцінювання проблеми дослідження відповідно до 
теми реферату слід критично оцінити існуючі аналітичні методи, 

методики, літературні джерела. 

У розділі щодо практичного використання доцільно 

обґрунтувати пропозиції практичними рекомендаціями, графіками та 

схемами. 

У висновках та пропозиціях слід викласти самостійні 

узагальнення й пропозиції, які послідовно відображають результати 

дослідження студентом даної теми. 

Список використаної літератури повинен містити лише ті 

джерела, які були безпосередньо використані при написанні реферату. 

  

  
8. Підбір літературних джерел і фактичного матеріалу 

Підбір і вивчення літератури є процесом творчого засвоєння 

питань, які висвітлені в рефераті. До переліку літературних джерел слід 

відносити монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, 

нормативно-законодавчі документи, теоретичні розробки, статті, 

електронні ресурси тощо.    Характер і обсяг такої інформації залежить 

від теми. Зібрані теоретичний та практичний матеріали слід 

систематизувати. 
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Додаток 1 

Примірник обкладинки 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя 

  
  

  

  

  

  

  

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

  

  

  
  

  

РЕФЕРАТ 
з дисципліни: 

«Педагогіка та етика професійної діяльності» 

на тему: 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Виконав(ла)______________ 

________________________ 

Прийняв(ла)______________ 

________________________ 

  

  
  

Тернопіль – 2019   

 



40 
 

Рекомендована література 

Базова 
1.         Бандурка О.М. Тюріна В.О., Федоренко О.І.  Основи 

психології і педагогіки: Підручник . Харків: Вид-во нац. ун-

тувнутр.справ, 2003.  336 с. 

2.         Барбашова І. Загальні основи педагогіки: навч. посібник для 

ст-тів ВНЗ. 2-е видання. Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. 126с 

3.         Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, 
вихователів, молоді та батьків.Т. І.3-є вид. Полтава: Полтавський вісник, 

1994. 191с. 

4.         Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для 

педагогів. 1-е вид. К.: Українська Видавнича спілка, 1997. 441 с. 

5.         Гах Й. М. Етика ділового спілкування : навч. посібник. К. : 

Центр навч. літератури, 2005. 160 с. 

6.         Герасимчук А. А. Етика та етикет. К. : ЄУ. 2006. 350 с. 

7.         Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посібник. К. : 

ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. 152 с. 

8.         Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні 

поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2008. 278 с. 
9.     Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. – 3-тє видання, 

перероблене та доповнене. К.: Ліра-К, 2016. 608 с. 

10.     Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. 

посібник : 2-е вид., перероб. і доп. К. : Центр навч. літератури, 2005. 224 

с. 

11.     Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна 

майстерність викладача: навчальний посібник . Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 

140 с. 

12.     Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. 

Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної 

інформації, 2003. 260 с. 

13.     Мазоха Д. С.,Опанасенко Н.І. Педагогіка : навчальний 
посібник. К. : ЦУЛ. 232 с.  

14.     Малахов В. А. Етика : Курс лекцій : навч. посібник. К. : 

Либідь, 2001. 384 с. 

15.     Мовчан В. С. Етика : навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доп. К. : 

Знання, 2007. 483 с. 

16.     Основи методології та організації наукових досліджень: навч. 

посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. 

Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

17.     Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник. К. : 

Кондор, 2008. 356 с. 

18.     Палкін В. А. Етикет підприємницької діяльності (у схемах, 
таблицях, малюнках, завданнях для самостійної та індивідуальної роботи) 

: навч. посібник. Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2003. 60 с. 



41 
 

19.     Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посібник.К. : Каравела, 

2007. 576 с. 

20.     Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-

педагогічних досліджень : підручник.Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 

с. 

21.     Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : 

навч. Посібник. К. : Знання, 2006. 391 с. 

22.     Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник. К. : 
Академвидав, 2003. с. 33.      

23. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К.: 

"Академвидав", 2006. 352 с. 

24.     Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка : навч.пос. Львів: 

"Магнолія 2006", 2007. 320 с. 

25.     Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 560 с. 

  

Допоміжна 
26.     Валюк О. Я. Наукової концепції моралі й моральності. Збірник 

наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. 

Костюка АПН України Проблеми сучасної психології. 2010. Випуск 7. С. 
75–86. 

27.     Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник для студентів 
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