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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
 

Вибіркова  
Спеціальність 011  

Освітні, педагогічні науки 
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових модулів – 2  

1 
 
 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: лепбук, 
презентація.  

Семестр  
 
 
2 Загальна кількість  

годин – 150 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3, 
самостійної роботи 
студента – 6 

Освітній ступінь:  
магістр 

 

Лекції  
16 

Практичні, семінарські 
14 

Лабораторні  
20 

Самостійна робота 
100  

Вид контролю: екзамен 
Вивченню дисципліни передують дисципліни: 

 «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи»; «Моделювання освітнього процесу 
у ЗВО» 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна етика викладача вищої школи» - 
є підвищення рівня моральної свідомості, здійснення професійної рефлексії майбутнього 
викладача та формування його системи ставлень до всіх суб’єктів освітнього процесу 
відповідно до норм і правил педагогічної етики. 

Курс «Педагогічна етика викладача вищої школи» є вибірковим компонентом у процесі 
фахової підготовки магістра з освітніх, педагогічних наук, викладача у закладах вищої освіти 
і  спрямований на формування: 

- інтегральної компетентності: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 
сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

- загальних компетентностей: 



ЗК 1: Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; 
проявляти емпатію та толерантність. 

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

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

- фахових компетентностей: 
ФК 1: Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 

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

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

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

 
3. Програмні результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
ПРН 12: Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних 

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

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

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

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні основи педагогічної етики 

 
Тема 1. Педагогічна етика як основа професійної компетентності викладача вищої 

школи  
Поняття «мораль» та «етика», їх взаємозв’язок. Сутність педагогічної етики. Предмет і 

об’єкт педагогічної етики. Основні завдання та функції педагогічної етики. Історичні витоки 



педагогічної етики. Етика у структурі педагогічного ідеалу. Етика як умова гуманізації 
педагогічного процесу. Етика як регулятор взаємин між суб’єктами освітнього процесу. 
Етичні засади педагогічних систем. 

 
Тема 2. Основні категорії педагогічної етики  
Загальна характеристика категорій етики. Добро і зло у педагогічній діяльності. 

Педагогічний обов’язок як найважливіша складова педагогічної етики. Педагогічна 
справедливість. Педагогічна гідність викладача вищої школи. Педагогічний авторитет. 

 
Тема 3. Деонтологічні основи професії викладача у ЗВО  
Сутність педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку педагога. 

Правила та моральні норми як історично встановлені стандарти професійної поведінки і 
діяльності викладача. Гуманізм, совість як основні норми педагогічної професії. 
Нормативно-правові документи як підґрунтя норм педагогічної етики педагогічного 
працівника. Етичний кодекс викладача, науковця. 

 
Змістовий модуль 2. 

 Етико-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи 
 
Тема 4. Викладач вищої школи як суб’єкт моральних відносин 
Особливості моральних відносин педагога. Морально-етичне обличчя педагога. 

Технології комунікації педагога в системі моральних відносин. Моральна відповідальність 
викладача вищої школи перед суспільством. Моральні орієнтири побудови особистісної 
кар’єри. Толерантність педагога. 

 
Тема 5. Етикет сучасного педагога 
Поняття ділового етикету. Педагогічний етикет. Правила етикету у вищій школі. 

Корпоративна культура як чинник ціннісно-нормативної регуляції роботи організації. 
Елементи корпоративної культури. Поняття та умови застосування Dress-code. Формування 
власного іміджу викладача ЗВО як умова успіху діяльності.   

 
Тема 6: Етика діяльності викладача вищої школи 
Етика педагога як основа особистісного розвитку здобувача вищої освіти. Особливості 

етичної поведінки викладача у ставленні до обраної професії. Рейтингова оцінка діяльності 
викладача. Взаємовідносини з колегами по кафедрі. Взаємовідносини викладача з 
завідувачем кафедри. Стосунки з персоналом. Етичні засади педагогічної взаємодії 
викладача у ЗВО зі студентами. Академічна доброчесність.  

 
Тема 7: Етика керівника  
Суб’єкти управлінської діяльності. Зміст і характер діяльності керівника. Стиль 

роботи керівника. Методи роботи з керівниками різних типів. Модель якостей керівника. 
Модель особистісних якостей керівника. Управлінські вимоги до менеджера. Репутація 
керівника. Принципи ефективного використання часу. 

 
Тема 8. Педагогічна етика як основа професійного вдосконалення викладача 

вищої школи 
Етична природа розвитку професійних умінь викладача. Психолого-педагогічні 

механізми етичного вдосконалення педагога. Самопізнання педагога як основа його 
самовдосконалення. Роль етики у запобіганні педагогічним стереотипам. Способи подолання 
негативної поведінки суб’єктів освітнього процесу. Розв’язання педагогічних ситуацій, 
моральних дилем і конфліктів. 

 
 
 



 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
Денна форма навчання 

усього у тому числі 
Л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогічної етики 

Тема 1. Педагогічна етика як основа 
професійної компетентності викладача вищої 
школи  

15 2 1 2 10 

Тема 2. Основні категорії педагогічної етики 15 2 1 2 10 

Тема 3. Деонтологічні основи професії 
викладача у ЗВО  

16 2 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 46 6 4 6 30 

Змістовий модуль 2. Етико-педагогічні аспекти професійної діяльності 
викладача вищої школи 

Тема 4. Викладач вищої школи як суб’єкт 
моральних відносин 

16 2 2 2 10 

Тема 5. Етикет сучасного педагога 16 2 2 2 10 

Тема 6. Етика діяльності викладача вищої 
школи 

18 2 2 2 12 

Тема 7: Етика керівника  20 2 2 4 12 

Тема 8. Педагогічна етика як основа 
професійного вдосконалення викладача вищої 
школи 

20 2 2 4 12 

Разом за змістовим модулем 2 90 10 10 14 56 

Усього годин 136 16 14 20 86 

Модуль 2 

ІНДЗ 14    14 

Усього годин 150 16 14 20 100 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

навчання 
1 Етика викладача вищої школи як наука 1 
2 Категорії педагогічної етики 1 
3 Етичні норми професійної поведінки педагога 2 
4 Особистість педагога як суб’єкта професійного і 

морального становлення 
2 

5 Етикет та педагогічний імідж викладача вищої школи 2 



6 Технології використання прийомів педагогічної 
взаємодії 

2 

7 Особливості етичної поведінки керівника  2 
8 Етика професійного зростання викладача ЗВО 2 

Всього 14 
 

7. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна/заочна форма 

навчання 
1 Етико-педагогічні ідеї педагогів-мислителів  2 
2 Професійна спрямованість педагога 2 
3 Етичний кодекс викладача вищої школи.  2 
4 Технології комунікації викладача 2 
5 Діловий етикет викладача ЗВО 2 
6 Академічна доброчесність викладача-науковця 2 
7 Стилі керівництва у педагогічній діяльності 2 
8 Принципи ефективного використання часу  2 
9 Вирішення педагогічних ситуацій 2 
10 Формування навичок етичного самовдосконалення 

педагога 
2 

Всього 20 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Педагогічна етика як основа професійної компетентності 
викладача вищої школи  

10 

2 Основні категорії педагогічної етики 10 
3 Деонтологічні основи професії викладача у ЗВО  10 
4 Викладач вищої школи як суб’єкт моральних відносин 10 
5 Етикет сучасного педагога 10 
6 Етика діяльності викладача вищої школи 12 
7 Етика керівника ЗВО 12 
8 Педагогічна етика як основа професійного вдосконалення 

викладача вищої школи 
12 

9 ІНДЗ 14 
Всього 100 

 

9. Індивідуальні завдання 

1. Розробити і представити проєкт (лепбук, презентація) на тему: «Етична компетентність 
сучасного викладача вищої школи».  

 
10. Методи навчання:  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (практичні, лабораторні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод  демонстрацій); 



МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, рецензування, 
складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

11. Методи оцінювання. 
МО1 –екзамен;  
МО2 –усне або письмове опитування;  
МО4 –тестування; 
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт. 
 

12. Засоби діагностики результатів навчання:  
- екзамен,  
- командні проєкти; 
- тести; 
- реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 
13. Критерії оцінювання результатів навчання.  

  
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентно
сті 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особливі 
творчі здібності, вміє самостійно здобувати 
знання, без допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано  
82-89 

 
В 

 
дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктив

но- 
варіативний) 

 
 
 
 

добре 

 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію 
під  керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для підтвердження 
думок 



 
 

64-73 

 
 

D 

 
 

задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, за 
допомогою  викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктив-

ний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з обов'язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 
продуктив-

ний) 

 
Незадов.  не зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за 
практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка (бали) за екзамен. 

14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Екз Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  

40 
 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 14 

3 3 5 5 5 5 5 5 
Модульний контроль – 5 Модульний контроль - 5    

 

Критерії за видами діяльності 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 

3 

Т2 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 

3 

Т3 Виконання завдань, опитування та участь в 2 5 



 
15.       Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, заліку. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 
. 

16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
 
1. Поняття «моралі» та «етики»; їх взаємозв’язок. 
2. Сутність поняття “педагогічна етика”. Предмет і об’єкт педагогічної етики. 
3. Історичні витоки педагогічної етики. Етико-педагогічні ідеї видатних педагогів-

мислителів. 
4. Поняття та види професійної етики. 
5. Характеристика основних принципів та категорій педагогічної етики. 

обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

 
1 
2 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 
Т4 Виконання завдань, опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т5 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т6 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т7 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
2 
1 

5 

Т8 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
2 
1 

5 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
ІНДЗ: 
Розробка і представлення проєкту «Етична 
компетентність сучасного викладача вищої школи» 

 
14 14 

Підсумковий тест / Екзамен 40 40 
Разом 100 



6. Педагогічна деонтологія – наука про професійну поведінку педагога. 
7. Педагогічні норми як стандарт професійної поведінки викладача вищої школи. 
8. Законодавча база та формалізовані моральні  норми поведінки педагога.  
9. Особливості наукової етики викладача. 
10. Відповідальність  як основна моральна норма педагогічної професії. 
11. Морально-етичне обличчя педагога. 
12. Моральні цінності педагогічної професії. 
13. Педагогічний етикет та імідж викладача вищої школи. 
14. Технології комунікації викладача. 
15. Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи. 
16. Етика педагога як основа особистісного розвитку здобувача вищої освіти. 
17. Особливості етичної поведінки викладача у ставленні до обраної професії. 
18. Рейтингова оцінка діяльності викладача. 
19. Взаємовідносини викладача з завідувачем кафедри, колегами. 
20. Етичні засади педагогічної взаємодії викладача у ЗВО зі студентами. 
21. Академічна доброчесність. 
22. Етика керівника закладу вищої освіти. 
23. Стилі керівництва. 
24. Принципи ефективного використання часу. 
25. Педагогічні табу та їх значення для регуляції поведінки педагога.  
26. Роль професійної етики у реалізації прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.  
27. Моральні засади вирішення викладачем складних педагогічних ситуацій.  
28. Педагогічна етика як умова професійного вдосконалення викладача вищої школи. 
29. Самопізнання педагога як основа його самовдосконалення. 
30. Методики діагностування професійних та особистісних якостей педагога. 
 
16. Рекомендована література 
Основна: 
1. Бралатан В. П., Гуцаленко, Н. Г. Професійна етика: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2011. 312 с.  
2. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 256 с. 
3. Довга Т.Я. Імідж сучасного вчителя: Навчально-методичний посібник. Кіровоград: 

ПП «Ексклюзив-систем», 2014. 144 с. 
4. Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. Основи педагогічної майстерності та 

етика викладача вищої школи: підручник / За ред. проф. І.В.Зайченка. Київ: Видавництво Ліра-К, 
2017. 484 с. 

5. Професійна та педагогічна етика: навчально-методичний посібник / О.О. Базалук, 
О.П. Кравченко, Л.М. Харченко. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): «Видавництво КВС», 
2019. 85 с. 

6. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2012. 
208 с.  

7. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. Посібник. Київ: КМПУ імені 
Б.Д. Грінченка, 2008. 96 с. 

 
Допоміжна:  
1. Бобир О. В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. Київ: 

Видавничий дім «Слово», 2009. 216 с. 
2. Етичний кодекс ученого України. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. № 2 

(124). 2010. С. 2-5. 



3. Завалевський Ю. І.  Сучасний вчитель : вимір часу : навч.-метод. посіб. для вчителів та 
студ. вищ. пед. навч. закладів. Київ : ВД «Букрек», 2008. 288 с.  

4. Карпенчук С.Г. До вершин досконалості… Науково-методичний посібник з проблем 
самовиховання. Рівне: Волинські обереги, 2009. 260 с. 

5. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закладів. Київ: Академія, 2006. 255 с.   

6. Етика: навч. посіб. / За ред.. В.О.Лозового. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 224 с. 
7. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000.  

312 с. 
8. Малахов В. Етика спілкування: навч. посіб. Київ: Либідь, 2006. 400 с. 
9. Мешко Г. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2010.  

200 с. 
10. Отич О.М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи: 

підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 208 с. 
11. Пальшкова І.О. Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя. Навчальний 

посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011. 192 с. 
12. Педагогічна майстерність : хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. 

закладів / за ред. І.А. Зязюна. Київ: Вища шк., 2006. 606 с. 
13. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг. ред. Б.М.Жебровського. Київ, 2000. 

62 с. 
14. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. Київ: СПД «Цудзинович Т.І.», 

2007.  243 с. 
15. Тофтул М.Г. Етика: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2005. 416 с. 
16. Третяк О. Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи: навчально-

педагогічний тренінг. Рівне, РДГУ, 2014 р. 106 с. 
17. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія 

і практик: монографія. Київ: Преса України, 2003. 319 с. 
18. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. Київ: Рад. шк., 2003. 
 
Інтернет-ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/kodeks-vcitela-pedagogicna-etika-1300.html 
https://www.slideshare.net/ssuser99c0fb/ss-13193105 
Притча про добро https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18&ab_channel=Sberbank 

 

  

https://vseosvita.ua/library/kodeks-vcitela-pedagogicna-etika-1300.html
https://www.slideshare.net/ssuser99c0fb/ss-13193105


Силабус навчальної дисципліни 

Рівненський державний гуманітарний університет  

Інститут психології та педагогіки/ педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

Назва дисципліни Педагогічна етика викладача вищої школи 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

5 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 

Викладач (і) Колупаєва Тетяна Євстафіївна 
Третяк Оксана Миколаївна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

Кафедра ППI та ВО РДГУ — Третяк Оксана Микола  
(kppivo-rshu.org.ua) 

E-mail викладача: oksana.tretiak@rshu.edu.ua   

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

 

Мова викладання Українська  

Консультації Очні консультації:  3 год.  
Середа 10.00-13.00  
Он лайн- консультації:  
Вівторок: 12.00-15.00 

 

  

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/87-tretyak-oksana-mikolajivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/87-tretyak-oksana-mikolajivna
mailto:oksana.tretiak@rshu.edu.ua


Цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна етика викладача вищої школи» - є підвищення 
рівня моральної свідомості, здійснення професійної рефлексії майбутнього викладача та 
формування його системи ставлень до всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до норм і 
правил педагогічної етики. 

Курс «Педагогічна етика викладача вищої школи» є вибірковим компонентом у процесі 
фахової підготовки магістра з освітніх, педагогічних наук, викладача у закладах вищої освіти і  
спрямований на формування: 

- інтегральної компетентності: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

- загальних компетентностей: 

ЗК 1: Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

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

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

- фахових компетентностей: 

ФК 1: Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі якості та 
компетентності майбутніх фахівців. 

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

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

Програмні результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

ПРН 12: Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних норм для 
забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати оптимальні засоби та 
прийоми спілкування, адекватні форми та методи педагогічної підтримки осіб з особливими 
освітніми потребами, а також проявляти емпатію та толерантність, враховувати особливості 
комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 



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

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

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 
компетентностей. Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогічна етика викладача вищої 
школи» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як: «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Моделювання освітнього 
процесу у ЗВО». 

Мотивація здобувачів вищої освіти: викладання курсу передбачає особистісну 
вмотивованість кожного здобувача вищої освіти на майбутню професійну діяльність; під час 
аудиторних занять використовуються тренінгові, інтерактивні та інформаційно-комунікаційні 
технології навчання, зокрема, виклад лекційного матеріалу супроводжується презентацією, під час 
практичних занять використовуються вправи «мозкова атака», «мікрофон», дискусія, «асоціативний 
кущ», дидактичні ігри, «рефлексія» тощо, які сприяють активізації навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів вищої освіти. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час лабораторних занять, які проходять у 
формі тренінгу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. Самостійна робота студентів передбачає 
опрацювання етичного кодексу педагога, основної та додаткової педагогічної літератури, виконання 
ІНДЗ, підготовка до практичних та лабораторних занять. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогічної етики 

Тема 1. Педагогічна етика як основа професійної компетентності викладача вищої школи  

Поняття «мораль» та «етика», їх взаємозв’язок. Сутність педагогічної етики. Предмет і об’єкт 
педагогічної етики. Основні завдання та функції педагогічної етики. Історичні витоки педагогічної 
етики. Етика у структурі педагогічного ідеалу. Етика як умова гуманізації педагогічного процесу. 
Етика як регулятор взаємин між суб’єктами освітнього процесу. Етичні засади педагогічних систем. 

 

Тема 2. Основні категорії педагогічної етики  

Загальна характеристика категорій етики. Добро і зло у педагогічній діяльності. Педагогічний 
обов’язок як найважливіша складова педагогічної етики. Педагогічна справедливість. Педагогічна 
гідність викладача вищої школи. Педагогічний авторитет. 



 

Тема 3. Деонтологічні основи професії викладача у ЗВО  

Сутність педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку педагога. Правила та 
моральні норми як історично встановлені стандарти професійної поведінки і діяльності викладача. 
Гуманізм, совість як основні норми педагогічної професії. Нормативно-правові документи як 
підґрунтя норм педагогічної етики педагогічного працівника. Етичний кодекс викладача, науковця. 

 

Змістовий модуль 2. Етико-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої 
школи 

Тема 4. Викладач вищої школи як суб’єкт моральних відносин 

Особливості моральних відносин педагога. Морально-етичне обличчя педагога. Культура 
спілкування педагога в системі моральних відносин. Моральна відповідальність викладача вищої 
школи перед суспільством. Моральні орієнтири побудови особистісної кар’єри. Толерантність 
педагога. 

 

Тема 5. Етикет та імідж сучасного педагога 

З історії етикету. Види та підсистеми етикету. Стиль і манери поведінки. Педагогічний етикет. 
Імідж викладача вищої школи. Формування власного іміджу.  Зовнішній вигляд. Педагогічний такт 
у діяльності викладача вищої школи. Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи. 

 

Тема 6: Етика діяльності викладача вищої школи 

Етика педагога як основа особистісного розвитку здобувача вищої освіти. Особливості етичної 
поведінки викладача у ставленні до обраної професії. Рейтингова оцінка діяльності викладача. 
Взаємовідносини з колегами по кафедрі. Взаємовідносини викладача з завідувачем кафедри. 
Стосунки з персоналом. Етичні засади педагогічної взаємодії викладача у ЗВО зі студентами. 
Академічна доброчесність.  

 

Тема 7: Етика керівника  

Суб’єкти управлінської діяльності. Зміст і характер діяльності керівника. Стиль роботи 
керівника. Методи роботи з керівниками різних типів. Модель якостей керівника. Модель 
особистісних якостей керівника. Управлінські вимоги до менеджера. Репутація керівника. 
Принципи ефективного використання часу. 

 

Тема 8. Педагогічна етика як основа професійного вдосконалення викладача вищої 
школи 

Етична природа розвитку професійних умінь викладача. Психолого-педагогічні механізми 
етичного вдосконалення педагога. Самопізнання педагога як основа його самовдосконалення. Роль 



етики у запобіганні педагогічним стереотипам. Способи подолання негативної поведінки суб’єктів 
освітнього процесу. Розв’язання педагогічних ситуацій, моральних дилем і конфліктів. 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

8. Бралатан В. П., Гуцаленко, Н. Г. Професійна етика: навч. посіб. Київ: Центр учбової 
літератури, 2011. 312 с.  

9. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 256 с. 
10. Довга Т.Я. Імідж сучасного вчителя: Навчально-методичний посібник. Кіровоград: 

ПП «Ексклюзив-систем», 2014. 144 с. 
11. Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. Основи педагогічної майстерності та 

етика викладача вищої школи: підручник / За ред. проф. І.В.Зайченка. Київ: Видавництво Ліра-К, 
2017. 484 с. 

12. Професійна та педагогічна етика: навчально-методичний посібник / О.О. Базалук, 
О.П. Кравченко, Л.М. Харченко. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): «Видавництво КВС», 2019. 
85 с. 

13. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2012. 208 с.  
14. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. Посібник. Київ: КМПУ імені Б.Д. 

Грінченка, 2008. 96 с. 
Допоміжна література 

19. Бобир О. В. Етикет учителя. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. Київ: Видавничий 
дім «Слово», 2009. 216 с. 

20. Етичний кодекс ученого України. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. № 2 
(124). 2010. С. 2-5. 

21. Завалевський Ю. І.  Сучасний вчитель : вимір часу : навч.-метод. посіб. для вчителів та 
студ. вищ. пед. навч. закладів. Київ : ВД «Букрек», 2008. 288 с.  

22. Карпенчук С.Г. До вершин досконалості… Науково-методичний посібник з проблем 
самовиховання. Рівне: Волинські обереги, 2009. 260 с. 

23. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закладів. Київ: Академія, 2006. 255 с.   

24. Етика: навч. посіб. / За ред.. В.О.Лозового. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 224 с. 
25. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000.  312 с. 
26. Малахов В. Етика спілкування: навч. посіб. Київ: Либідь, 2006. 400 с. 
27. Мешко Г. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2010.  

200 с. 
28. Отич О.М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи: підручник. 

Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 208 с. 
29. Пальшкова І.О. Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя. Навчальний посібник. 

Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011. 192 с. 
30. Педагогічна майстерність : хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / за 

ред. І.А. Зязюна. Київ: Вища шк., 2006. 606 с. 
31. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг. ред. Б.М.Жебровського. Київ, 2000. 62 с. 
32. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. Київ: СПД «Цудзинович Т.І.», 2007.  

243 с. 
33. Тофтул М.Г. Етика: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2005. 416 с. 
34. Третяк О. Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи: навчально-

педагогічний тренінг. Рівне, РДГУ, 2014 р. 106 с. 
35. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і 

практик: монографія. Київ: Преса України, 2003. 319 с. 



36. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. Київ: Рад. шк., 2003. 
 

Посилання на сайти: 

https://vseosvita.ua/library/kodeks-vcitela-pedagogicna-etika-1300.html 

https://www.slideshare.net/ssuser99c0fb/ss-13193105 

Притча про добро https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18&ab_channel=Sberbank 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, проектор, екран для:  
• проведення онлайн-занять; 
• комунікації та опитувань; 
• виконання домашніх завдань; 
• виконання завдань самостійної роботи; 
• проходження тестування; 
• презентації проєктів. 

Програмне   забезпечення   для   роботи   з   освітнім   контентом   дисципліни   та   виконання 
передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; 
програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетент
ності 
(згідно 
ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-1 Здатність діяти соціально 
відповідально, свідомо 
виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів) 
та поваги до різноманітності  
проявляти емпатію та 
толерантність. 

ПРН 12 Встановлювати ефективну 
взаємодію/комунікацію з 
дотриманням етичних норм 
для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної командної 
роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування  
адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб 
з особливими освітніми 
потребами, а також 
проявляти емпатію та 
толерантність, враховувати 
особливості комунікативної 
діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

МН 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7 

МО 1, 2, 4, 5,  
6, 7, 9 

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

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

МН 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7 

МО 1, 2, 4, 5,  
6, 7, 9 

https://vseosvita.ua/library/kodeks-vcitela-pedagogicna-etika-1300.html
https://www.slideshare.net/ssuser99c0fb/ss-13193105


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

ПРН 12 Встановлювати ефективну 
взаємодію/комунікацію з 
дотриманням етичних норм 
для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної командної 
роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування  
адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб 
з особливими освітніми 
потребами, а також 
проявляти емпатію та 
толерантність, враховувати 
особливості комунікативної 
діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

МН 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7 

МО 1, 2, 4, 5,  
6, 7, 9 

ФК-1 
 
 

Здатність до здійснення 
професійної діяльності за 
спеціальністю 011 «Освітні  
педагогічні науки» відповідно 
до нормативно-правових 
документів в галузі освіти, до 
участі у роботі кафедри та 
інших професійних 
об’єднань; здатність 
формувати професійно 
важливі якості та 
компетентності майбутніх 
фахівців. 
 

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

МН 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7 

МО 1, 2, 4, 5,  
6, 7, 9 

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

ПРН 12 Встановлювати ефективну 
взаємодію/комунікацію з 
дотриманням етичних норм 
для забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної командної 
роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування, 
адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб 
з особливими освітніми 
потребами, а також 
проявляти емпатію та 
толерантність, враховувати 
особливості комунікативної 
діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

МН 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7 

МО 1, 2, 4, 5,  
6, 7, 9 

ФК-15 Здатність до рефлексії та 
самовдосконалення, автономі  
та відповідальності за 
підвищення рівня власно  
педагогічної майстерності й 
культури, розширення меж 
професійної компетентност  
та спрямованості; здатність 
приймати рішення та 
продовжувати навчання 

ПРН 15 Усвідомлювати власні 
індивідуальні особливості, 
здійснювати психологічну 
саморегуляцію; вбачати 
перспективи особистісно-
професійного 
самовдосконалення, 
самостійно організовувати 
процес навчання впродовж 
життя, вдосконалювати 

МН 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7 

МО 1, 2, 4, 5,  
6, 7, 9 



та/або підвищення 
професійної кваліфікації 
відповідно до наявних потреб 
і запитів. 

професійні компетентності 
з високим рівнем 
автономності. 

Методи навчання:  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату);  

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

Методи оцінювання.  
МО1 – екзамен; 
МО2 –усне або письмове опитування; 
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота Екз Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  

40 
 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 14 
3 3 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 5 Модульний контроль - 5    
 

Критерії за видами діяльності 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 
Т1 Виконання завдань, опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 

3 

Т2 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 

3 

Т3 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  

2 
 
1 

5 



Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями і критеріями: 

 

Суми балі  
за 100- 

бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 
Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентнос
і 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

Виконання завдань самостійної роботи 2 
Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т4 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т5 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т6 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т7 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
2 
1 

5 

Т8 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
2 
1 

5 

Модульний контроль (тестування) 5 5 
ІНДЗ: 
Розробка і представлення проєкту «Етична 
компетентність сучасного викладача вищої школи» 

 
14 14 

Підсумковий тест / Екзамен 40 40 
Разом 100 



 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особли  
творчі здібності, вміє самостійн  
здобувати знання, без допомог  
викладача знаходить і опрацьову  
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вмінн  
для прийняття рішень у нестандартни  
ситуаціях, переконливо аргументу  
відповіді, самостійно розкриває власн  
здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано  
82-89 

 
В 

 
дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно волод  
теоретичним матеріалу, застосовує його н  
практиці, вільно розв'язує вправи і задачі  
стандартних ситуаціях, самостійн  
виправляє допущені помилки, кількіст  
яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктивн
- варіативний  

 
 
 
 

добре 

 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставлят  
узагальнювати, систематизуват  
інформацію під  керівництвом викладач  
загалом самостійно застосовувати її н  
практиці; контролювати власну діяльніст  
виправляти помилки, з-поміж яких  
суттєві, добирати аргументи дл  
підтвердження думок 

 
 

64-73 

 
 

D 

 
 

задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значн  
частину теоретичного матеріалу, виявля  
знання і розуміння основних положень, з  
допомогою  викладача може аналізуват  
навчальний матеріал, виправлят  
помилки, з-поміж яких є значна кількіст  
суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктивн

й) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти волод  
навчальним матеріалом на рівні, вищом  
за початковий, значну частину йог  
відтворює на репродуктивному рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, що становлят  
незначну частину навчального матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктив-ний  

 
 
незадовільно 

 
 

не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з обов'язкови  

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє матеріалом 
на рівні елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, елементів, 
об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 

продуктив-ний  

 
езадов.  не зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за 
практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за екзамен тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 
лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної 



сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 
завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання 
різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під 
час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; недоцільне 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача 
вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які 
передбачені у силабусі. 


