




1. Структура навчальної дисципліни  

Показник 
 Всього годин 
 Денна форма Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

  
навчання   

   

Кількість кредитів/годин  4/120 4/120 

Аудиторні заняття, год.  42 12 

Самостійна робота, год.  78 108 

Аудиторні заняття:    

• лекції, год.  28 6 

• лабораторні заняття, год.  - - 

• практичні заняття, год.  14 6 

• семінарські заняття, год.  - - 

Самостійна робота:    

підготовка до лабораторних (практичних    

семінарських) занять  7 3 

опрацювання окремих розділів програми, які не  58 92 

виносяться на лекції    

виконання контрольних завдання  - - 

виконання індивідуальних завдань  8 8 

виконання курсових проектів (робіт)  - - 

підготовка та складання заліків, екзаменів,    

контрольних робіт, рефератів, есе, тестування  4 4 

Екзамен  - - 
    

Залік  1 1 
    

Частка годин самостійної роботи студента:    

денна форма навчання – 65 %;    

заочна (дистанційна) форма навчання – 90 %   
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою курсу «Педагогіка та етика професійної діяльності» є 

орієнтація на творче засвоєння знань з основ педагогіки та етики професійної 

діяльності, вироблення умінь, навичок і бажання самостійного навчання, 

оволодіння новою інформацією, уміння використовувати здобуті знання на 

практиці. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни:  

- обґрунтування методологічних і теоретичних засад педагогічного 

процесу у вищій школі на сучасному етапі розвитку науки і людства;  

- вивчення сутності, особливостей і закономірностей педагогічного 

процесу та його складових: навчання, виховання, морально-психічної і 



психологічної підготовки, розвитку, самовиховання й самоосвіти відповідно до 

вимог Болонського процесу;  

- розроблення методичних систем та окремих методів соціалізації і 

професійної підготовки майбутніх фахівців, їхнього виховання й розвитку;  

- визначення шляхів удосконалення й розвитку організаційних форм 

навчально-виховної роботи, підвищення ефективності різних способів 

контролю, оцінки навчально-виховного процесу, рівнів підготовленості 

студентів і груп;  

- прогнозування розвитку педагогічного процесу залежно від перспектив 

науки і потреб суспільства;  

- виявлення закономірностей педагогічного впливу на студентів з метою 

формування в них наукового світогляду, національної свідомості, гідності й 

гордості, національних почуттів і патріотизму, професійної відповідальності;  

- формування у студентів мотивації до діяльності, конкуренції, активного 

суспільного й громадського життя;  

- розкриття основних закономірностей, мети, змісту, методики 

самовиховання й самоосвіти студентів, способів і прийомів їх стимулювання 

серед різних категорій людей;  

- вивчення й критичне осмислення педагогічної спадщини вищої школи 

минулого, виявлення й використання всього того, що є цінним сьогодні;  

- порівняльне вивчення розвитку вищої освіти в освітніх системах різних 

країн;  

- розроблення і впровадження у систему вищої освіти нових педагогічних 

технологій освіти, навчання, професійної підготовки, виховання тощо;  

- перебудова навчально-виховного процесу у вищій школі відповідно до 

вимог Болонського процесу;  

- формування педагогічної майстерності викладача вищого навчального 

закладу. 

 

2.3. Програмні результати навчання відповідно до змісту дисципліни та ОП: 

ПРН1. Знати і розуміти сучасний методичний та понятійний апарат, а 

також технологію проведення наукових досліджень у сфері індустрії 

гостинності. 

ПРН4. Знати і розуміти основи планування і організації навчального 

процесу у вищій школі, системи стандартів вищої освіти, форм і методів 

навчання у вищій школі, психологічних основ навчання та педагогічної 

майстерності викладача 

ПРН15. Здатність застосовувати методи та засоби дипломатичної 

комунікації та вміти організовувати ділові та офіційні прийоми. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

- здатності до ефективного усного та письмового комунікування 

державною та іноземними мовами, використовуючи комунікаційні технології, 

здатності вирішувати проблеми та завдання в команді;  



- дотримання етичних принципів з погляду професійної майстерності, 

розуміння важливості впливу на соціальну сферу;  

- здатність до обробки, аналізу та систематизації інформації з теми 

дослідження, вибір методів і засобів вирішення задач дослідження, розробка 

теоретичних і економетричних моделей досліджуваних процесів, явищ і 

об’єктів, які відносяться до професійної діяльності, вміння оцінювати і 

інтерпретувати отримані результати. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 
1 2 3 4 

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

2. Методологічне підґрунтя педагогіки. 

3. Основи наукового педагогічного дослідження. 

4. Ознаки технологічності педагогіки. 

2 1 

2.  Тема 2. Особливості технологічності педагогіки 

1. Ознаки технологічності педагогіки. 

2. Види педагогічних технологій. 

2  

3.  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. 

2  

4.  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 

2  

5.  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 

2  

6.  Тема 6. Інновації в системі педагогіки 

1. Сутність педагогічної інноватики. 

2. Методи досліджень інноваційних процесів. 

3. Використання інноваційних методів у навчальному процесі. 

4. Особливості оновлення освітнього простору. 

2 1 

7.  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 

2 1 

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

відносин 
1. Сутність, зміст і структура моралі. 

2  



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. 

9 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. 

2  

10 Тема 10. Структура і функції професійної етики 
1. Структура професійної етики. 

2. Види професійної етики. 

3. Функції професійної етики. 

2  

11 Тема 11. Поняття професіоналізму. Етичний аспект професіоналізму 

1. Поняття професіоналізму. 

2. Етичний аспект професіоналізму. 

2  

12 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. 

6. Засади цілісності управлінської етики. 

7. Етика керівника. 

2 1 

13 Тема13. Особливості професійної етики керівників та державних 

службовців 
1. Професійна етика керівника на підприємстві. 

2. Основні засади професійної етики державного службовця. 

2 1 

14 Тема 14. Способи підвищення моральних стандартів функціонування 

організації 

1. Кодекс етики та його розробка. 

2. Організаційні форми та структура професійної етики організації.  

2 1 

Усього годин 28 6 

3.2. Практичні заняття 

№ Тема заняття 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1. Тема 1. Загальні основи педагогіки 1 1 

2. Тема 2. Особливості технологічності педагогіки 1 - 
3. Тема 3. Основні компоненти навчання 1  
4. Тема 4. Основні суб’єкти і об’єкти процесу навчання 1 - 
5. Тема 5. Особливості виховної та науково-дослідної роботи 1 - 

6. Тема 6. Інновації в системі педагогіки 1 1 
7. Тема 7. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні 1 1 
8 Тема 8. Суть та значення моралі та етики як форм суспільних відносин 1 - 

9 Тема 9. Теоретичні основи професійної етики 1 - 



10 Тема 10. Структура і функції професійної етики 1 - 
11 Тема 11. Поняття професіоналізму. Етичний аспект професіоналізму 1 - 
12 Тема 12. Етико-професійна соціалізація в трудовому колективі 1 1 
13 Тема13. Особливості професійної етики керівників та державних 

службовців 

1 1 

14 Тема 14. Способи підвищення моральних стандартів функціонування 

організації 

1 1 

Усього годин 14 6 

3.3. Самостійна робота 

№ Найменування робіт 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 

1.  Підготовка до практичних занять  7 3 

2.  Опрацювання окремих розділів, які не виносяться на лекції: 58 92 

1. Методики самостійної роботи студентів 7 10 

2. Технічні засоби навчання у вищому навчальному 

закладі 

5 9 

3. Дидактичні основи процесі навчання у вищому 

навчальному закладі 

5 9 

4. Педагогічне спілкування. Моделі спілкування педагога 

та студентів 

7 9 

5. Методика застосування сучасних технологій навчання у 

вищих навчальних закладах 

5 9 

6. Фахова мораль – основа соціально-педагогічної етики 7 9 

7. Етичні принципи в діяльності соціального педагога 5 9 

8. Етичні особливості соціально-педагогічної взаємодії 7 
 

10 

9. Соціально-педагогічні особливості вирішення конфліктів 5 6 

     10. Моральний вибір і ціннісні орієнтації в соціально-      

педагогічній роботі 

5 9 

3.  Виконання індивідуального завдання 8 8 

4.  Підготовка до складання заліку: 
- Залік 
- Модуль №1 
- Модуль №2 

5 

1 

2 

2 

 

5 

1 

2 

2 

 

Усього годин 78 108 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік 
Модуль 1 Модуль 2 

Підсумковий 

контроль 

Р
аз

о
м

 з
 

д
и

сц
и

п
л
ін

и
 

Аудиторна та самостійна 

робота 

Аудиторна та самостійна 

робота 

Теоретични

й курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

22 12 20 16 25 100 

№ лекції Вид робіт Бал № лекції Вид робіт Бал 
Теоретичний 

курс 
10  

Лекція 1 Пр. роб.  

№1 
4 

Лекція 8 Пр. роб. 

№4 
4 

   

Лекція 2 Лекція 9    

Лекція 3 Пр. роб.  

№2 
4 

Лекція 10 Пр. роб. 

№5 
4 

   

Лекція 4 Лекція 11    

Лекція 5 

Пр. роб.  

№3 
4 

Лекція 12 Пр. роб. 

№6 
4 

   

Лекція 6 Лекція 13    

Лекція 7 Лекція 14 
Пр. роб. 

№7 
4 

 
  

 

5. Навчально-методичне забезпечення 

1. Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демократизації і 

професіоналізації державного управління / Рудакевич М.І. – К. , 2007 – 32 с. 

2. Рудакевич М.І. Р 83 Професійна етика державних службовців: теорія і практика 

формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. – Тернопіль: 

Астон, 2007. – 398 с. ISBN 978-966-308-211-0 

3. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика 

формування в умовах демократизації державного управління : Монографія / Рудакевич 

М.І. – Тернопіль : Астон , 2007 – 398 с. – ISBN 9789663082110. 

4. Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демократизації і 

професіоналізації державного управління / Рудакевич М.І. – К. , 2007 – 32 с. 

5. Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демократизації і 

професіоналізації державного управління / Рудакевич М.І. – К. , 2007 – 32 с. 

6. Рудакевич М.І. Формування етики державних службовців в умовах демократизації і 

професіоналізації державного управління / Рудакевич М.І. – К. , 2007 –32 с. 

7. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика 

формування в умовах демократизації державного управління : Монографія / Рудакевич 

М.І. – Тернопіль : Астон , 2007 – 398 с. – ISBN 978-966-308-211-0. 

8. Рудакевич М. І. Проблеми розвитку етики підприємництва в ринковій економіці / 

Марія Рудакевич // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції 

„Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“, 21-22 травня 2014 року – Т. : 

http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155681
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155681
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13126
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13126
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13126
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149042
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149042
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11867
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11867
http://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95750
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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., 
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13.     Мазоха Д. С.,Опанасенко Н.І. Педагогіка : навчальний посібник. К. : ЦУЛ. 232 с.  
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