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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 6 Галузь знань 
01 «Освіта» 

 
Вибіркова 

Спеціальність 013 
«Початкова освіта» 

 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових модулів – 3  

2 
 
 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт. 

 
Семестр  

 
 
3 Загальна кількість  

годин – 180 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4, 
самостійної роботи 
студента – 8 

Освітній ступінь:  
бакалавр 

 

Лекції  
20 

Практичні, семінарські 
20 

Лабораторні  
20 

Самостійна робота 
120 

Вид контролю: екзамен 
Вивченню дисципліни передують дисципліни Вступ до спеціальності, Педагогічна 

майстерність, Історія української культури, Основи педагогіки 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Педагогічна етика вчителя початкової школи» є вибірковим 

компонентом у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 
Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями з 

професійної етики педагога; розвиток педагогічного мислення та педагогічної культури вчителя 
початкової школи; формування позитивного іміджу педагога. 

Педагогічна етика є самостійним розділом етичної науки й вивчає особливості 
педагогічної моралі, з’ясовує специфіку реалізації загальних принципів моральності в сфері 
педагогічної діяльності, розкриває її функції, специфіку змісту принципів і етичних категорій. 
Також педагогічною етикою вивчається характер моральної діяльності вчителя й моральні 
відносини в професійному середовищі, розробляються бази вчительського етикету, що 
представляє собою сукупність вироблених у педагогічному середовищі специфічних правил 
спілкування, манер поводження, іміджу тощо. 



Мета курсу: розвиток у майбутніх вчителів початкової школи педагогічної культури та 
моральної свідомості; оволодіння сутністю, принципами та категоріями педагогічної етики; 
формування системи ставлень педагога до всіх суб’єктів освітнього процесу відповідно до норм 
і правил педагогічної етики. 

Завдання:  
− формувати етичну компетентність майбутнього вчителя початкової школи; 
− ознайомити студентів із об’єктом, предметом, категоріями та поняттями курсу 

«Педагогічна етика вчителя початкової школи»; 
− охарактеризувати морально-етичні аспекти педагогічної праці, проаналізувати 

перспективи розвитку; 
− простежити історичні засади педагогічної етики вчителя початкової школи;  
− проаналізувати деонтологічні основи професії вчителя початкової школи;  
− вивчити особливості моральної свідомості та педагогічного такту вчителя 

початкової школи; 
− оволодіти прийомами створення позитивного іміджу та способами їх застосування в 

конкретних умовах професійної діяльності; 
− виявити вимоги до професійного образу вчителя; 
− дослідити правила етикету сучасного вчителя; 
− ознайомити з особливостями культури педагогічного спілкування вчителя 

початкової школи; 
− вивчити етичні засади вчителя початкової школи в системі його професійних 

взаємин; 
− окреслити проблему етико-педагогічної взаємодії вчителя початкової школи із 

суб’єктами освітнього процесу; 
− розкрити етичні засади професійного вдосконалення вчителя початкової школи. 
 
 Очікувані результати вивчення курсу. 
Загальні компетентності: 
ЗК-1. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, образного, 

дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної 
критики. 

ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти 

навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 
мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК-4. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології 
захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової 
школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 
законодавству України. 

ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових 
норм.  



ЗК-6. Здатність цінувати та поважати різноманітності і мультикультурності; надання 
рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 
взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність 
до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 
наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в нових 
ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання учнів початкової 
школи, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових 
ситуаціях. 

ЗК-9. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, які 
забезпечують процес розвитку й саморозвитку, сприяють творчому підходові до освітнього 
процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та 
забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 
здатність до педагогічної рефлексії.  

 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення 
в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 
батьками, колегами. 

  
3. Програмні результати навчання 

ПРН-16)  прогнозувати, проєктувати та коригувати педагогічну комунікацію з іншими 
суб’єктами освітнього процесу початкової школи на засадах етики професійного спілкування, 
застосовуючи правила мовленнєвого етикету;  

ПРН-20)  усвідомлювати необхідність подальшого навчання, яке є автономним та 
самостійним. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогічної етики 

Тема 1. Педагогічна етика як основа професійної компетентності вчителя 
початкових класів  

Поняття «мораль» та «етика», їх взаємозв’язок. Сутність педагогічної етики вчителя 
початкових класів. Предмет і об’єкт педагогічної етики. Основні завдання та функції 
педагогічної етики вчителя початкових класів. Історичні витоки педагогічної етики. Етика у 
структурі педагогічного ідеалу. Етика як умова гуманізації педагогічного процесу. Етика як 
регулятор взаємин вчителя і учня. Етичні кодекси педагогічної професії. 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 вчителя початкових класів. Педагогічний авторитет. 

Тема 3. Деонтологічні основи професії вчителя початкових класів  
Сутність педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку вчителя. Правила та 

моральні норми як історично встановлені стандарти професійної поведінки і діяльності 
вчителя. Гуманізм, совість як основні норми педагогічної професії. Нормативно-правові 



документи як підґрунтя норм педагогічної етики вчителя. Етичний кодекс педагогічної 
професії. 

 
Змістовий модуль 2. Педагогічна мораль та педагогічний такт вчителя початкових 

класів 
Тема 4. Педагогічна мораль вчителя початкових класів 
Моральна культура і духовна творчість педагога. Педагогічна мораль і її прояви в 

діяльності вчителя початкових класів. Моральна свідомість особистості педагога. Принципи 
педагогічної моралі. Моральна самосвідомість вчителя.  

Тема 5. Педагог як суб’єкт моральних відносин 
Особливості моральних відносин педагога. Морально-етичне обличчя педагога. Культура 

спілкування педагога в системі моральних відносин. Моральна відповідальність вчителя 
початкових класів перед суспільством. Моральні орієнтири побудови особистісної кар’єри.  

Тема 6. Етикет сучасного вчителя початкових класів 
З історії етикету. Види етикету. Етикет педагога. Стилі і манери поведінки. Культура 

мовлення. Хороший тон. Педагогічний такт у діяльності вчителя. Професійно-педагогічна 
культура вчителя початкових класів. 

Тема 7. Особистісно-професійний імідж педагога 
Імідж учителя. Культура зовнішнього вигляду педагога. Особистісний імідж. Структура 

особистісного іміджу. Персональний імідж. Професійний імідж. Особистісно-професійний 
імідж педагога. Формування позитивного іміджу педагога. 

 
Змістовий модуль 3. Етико-педагогічні аспекти професійної діяльності вчителя 

початкових класів 
Тема 8: Навчально-виховний потенціал етико-педагогічної поведінки вчителя 

початкових класів 
Етика педагога як основа особистісного розвитку школяра. Особливості етичної 

поведінки вчителя у ставленні до обраної професії. Етичні засади педагогічної взаємодії 
вчителя початкових класів з учнями та їх батьками. Етика взаємодії учителя з колегами. Типові 
помилки етико-педагогічної взаємодії вчителя. 

Тема 9. Етичні засади педагогічної взаємодії вчителя початкових класів 
Етичний вимір взаємодії вчителя з учнями. Прийоми педагогічної взаємодії. Способи 

подолання негативної поведінки учнів. Розв’язання педагогічних ситуацій, моральних дилем і 
конфліктів. 

Тема 10. Педагогічна етика як основа професійного вдосконалення сучасного 
вчителя початкових класів 

Етична природа розвитку професійних умінь учителя початкових класів. Психолого-
педагогічні механізми етичного вдосконалення педагога. Самопізнання вчителя як основа його 
самовдосконалення. Роль етики у запобіганні педагогічним стереотипам. 

 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
Денна форма навчання 

усьог
о 

у тому числі 
Л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогічної етики 

Тема 1. Педагогічна етика як основа професійної 
компетентності вчителя початкових класів  

16 2 2 2 10 

Тема 2. Основні категорії педагогічної етики 16 2 2 2 10 



Тема 3. Деонтологічні основи професії вчителя 
початкових класів  

16 2 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 48 6 6 6 30 

Змістовий модуль 2. Педагогічна мораль та педагогічний такт вчителя 
початкових класів 

Тема 4. Педагогічна мораль вчителя початкових 
класів 

18 2 2 2 12 

Тема 5. Педагог як суб’єкт моральних відносин 18 2 2 2 12 

Тема 6. Етикет сучасного вчителя початкових 
класів 

20 2 2 2 14 

Тема 7. Особистісно-професійний імідж педагога 20 2 2 2 14 

Разом за змістовим модулем 2 76 8 8 8 52 

Змістовий модуль 3. Етико-педагогічні аспекти професійної діяльності 
вчителя початкових класів 

Тема 8: Навчально-виховний потенціал етико-
педагогічної поведінки вчителя початкових 
класів 

18 2 2 2 12 

Тема 9. Етичні засади педагогічної взаємодії 
вчителя початкових класів 

18 2 2 2 12 

Тема 10. Педагогічна етика як основа 
професійного вдосконалення сучасного вчителя 
початкових класів 

20 2 2 2 14 

Разом за змістовим модулем 3 56 6 6 6 38 

Усього годин 180 20 20 20 120 

 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна/заочна форма 

навчання 
1 Генезис розвитку етико-педагогічних ідей 2 
2 Складові педагогічної етики 2 
3 Етичні норми професійної поведінки педагога 2 
4 Особистість педагога як суб’єкт професійного і 

морального становлення 
2 

5 Культура спілкування педагога в системі моральних 
відносин 

2 

6 Етикет та педагогічний такт сучасного вчителя початкової 
школи 

2 

7 Імідж сучасного педагога 2 
8 Особливості етичної поведінки вчителя у різних 

педагогічних ситуаціях 
2 

9 Технології використання прийомів педагогічної взаємодії 2 
10 Етика професійного зростання вчителя початкових класів 2 

Всього 20 
 

 



7. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна/заочна форма 

навчання 
1 Педагоги-мислителі про роль педагогічної етики  2 
2 Професійна спрямованість вчителя початкової школи 2 
3 Професіограма вчителя початкової школи 2 
4 Методики діагностування професійних та особистісних 

якостей педагога 
2 

5 Комунікативна компетентність педагога 2 
6 Імідж сучасного педагога 2 
7 Стилі та моделі педагогічної взаємодії. Педагогічні 

ситуації 
2 

8 Конфлікт у педагогічній діяльності та шляхи його 
подолання 

2 

9 Професійне вигорання педагога 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 
вчителя початкових класів  

10 

2 Основні категорії педагогічної етики 10 
3 Деонтологічні основи професії вчителя початкових класів  10 
4 Педагогічна мораль вчителя початкових класів 12 
5 Педагог як суб’єкт моральних відносин 12 
6 Етикет сучасного вчителя початкових класів 14 
7 Особистісно-професійний імідж педагога 14 
8 Навчально-виховний потенціал етико-педагогічної поведінки 

вчителя початкових класів 
12 

9 Етичні засади педагогічної взаємодії вчителя початкових класів 12 
10 Педагогічна етика як основа професійного вдосконалення 

сучасного вчителя початкових класів 
14 

Всього 120 
 

9. Індивідуальні завдання 

1. Напишіть твір-роздум на тему: «Чому я обрав професію вчителя?», «Учитель в житті 
дитини». 

2. Розробіть проєкт (лепбук, презентація) на тему: Педагогічна етика вчителя початкової 
школи». Орієнтовні питання: власний Кодекс професійної етики вчителя початкової школи; 
програма побудови суб’єкт-суб’єктних взаємин вчителя з учнями (спираючись на норми 
педагогічної етики); поради щодо професійного вдосконалення вчителя початкової школи на 
етичних засадах тощо. 



3. Підготуйте реферат за заданою темою (на вибір): 
• Педагогічна етика як основа професійного вдосконалення вчителя. 
• Складові розвитку педагогічної етики у історичному вимірі. 
• Розвиток професійної етики вчителя у творчості видатних педагогів. 
• Честь і гідність як вияв цілісності особистості вчителя. 
• Особливості функціонування моралі в педагогічному середовищі. 
• Проблема мотивації у виконанні морального обов’язку. 
• Морально-етичні відносини вчителя і учня як засіб гуманізації навчально-виховного 

процесу. 
• Проблеми професійного саморозвитку педагога. 
• Морально-етичне обличчя вчителя початкової школи. 
• Як правильно та ефективно впливати на людей? 
• Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів без конфліктів. 
• Професійні стереотипи вчителя початкової школи. 
• Основні етапи побудови особистісної кар’єри. 
• Професіоналізм як моральна риса особистості працівника. 
• Педагогічна іміджеологія. 

 
10. Методи навчання:  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (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. 
 

11. Методи оцінювання. 
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; 
МО10 –залік. 

 
12. Засоби діагностики результатів навчання: усне опитування, модульна контрольна робота, 

тестування, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, командні проєкти. 
 

13. Критерії оцінювання результатів навчання.  
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види  
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS  

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

 
для заліку 

90-100 А Відмінно  
зараховано 82-89 В Добре 



74-81 С  
64-73 D Задовільно 
60-63 E 
35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

 
14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  100 
7 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 20 

Модульний контроль - 10 
 

14. Методичне забезпечення 

Освітній контент дисципліни: 
силабус; 
навчальна програма; 
робоча навчальна програма;  
лекції; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації з підготовки до практичних занять; 
пакет ККР для контролю залишкових знань; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань. 

 
15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Сутність поняття “педагогічна етика”.  
2. “Золоте” правило моралі – основа педагогічної етики.  
3.  Педагогічна деонтологія – наука про професійну поведінку педагога. 
4.  Видатні педагоги про роль професійної етики.  
5.  Зв'язок педагогічної етики з іншими гуманітарними дисциплінами. 
6. Конкретно-історичний характер норм професійної поведінки педагога 
7. Педагогічні норми як стандарт професійної поведінки викладача вищої школи.  
8.  Характеристика основних принципів та категорій педагогічної етики.  
9.  Педагогічна мораль  в контексті народної педагогіки.  
10.  Законодавча база та формалізовані моральні  норми поведінки педагога. 
11.  Основні завдання педагогічної деонтології.  
12.  Соціальні вимоги до особистості та професійності педагога на сучасному етапі 

розвитку суспільства.  
13.  Моральні цінності педагогічної професії.  
14.  Особливості професійної  діяльності педагога у порівнянні з іншими людинознавчими 

професіями.  
15.  Проблема морального вибору: свобода і відповідальність.  



16.  Характеристика етичних вимог до викладача щодо його суб'єкт — суб'єктних 
взаємин. 

17.  Відповідальність  як основна моральна норма педагогічної професії.  
18. Моральні взаємини  викладача з колегами.  
19. Особливості наукової етики викладача.  
20.  Педагогічні табу та їх значення для регуляції поведінки педагога.  
21.  Роль творчості у діяльності педагога щодо вирішення різноманітних педагогічних 

проблем.  
22.  Культура спілкування як основа педагогічної діяльності та педагогічної моралі.  
23.  Характеристика основних стилів педагогічного спілкування.  
24.  Роль професійної етики у реалізації прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.  
25.  Моральні засади вирішення викладачам складних педагогічних ситуацій.  
26.  Рефлексивний контроль – передумова корекції та вдосконалення педагогом своїх 

професійних дій.  
27.  Педагогічний етикет і його особливості.  
28.  Діагностика  моральних якостей педагога.  
29.  Методи морального самовдосконалення педагога.  
30.  Етична культура педагога : сутність і особливості.   
31.  Вивчення та оцінка моральних 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. Тофтул М.Г. Етика: підручик для вузів. -2-ге вид., випр., допов. Київ: Академія, 2011. 

437 с.  
5. Третяк О. Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи: навчально-

педагогічний тренінг. Рівне, РДГУ, 2014 р. 106 с. 
6. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. Посібник. Київ: КМПУ імені Б.Д. 

Грінченка, 2008. 96 с. 
7. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2012. 208 с.  

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

Видавничий дім «Слово», 2009. 216 с. 
2. Завалевський Ю. І.  Сучасний вчитель : вимір часу : навч.-метод. посіб. для вчителів та 

студ. вищ. пед. навч. закладів. Київ : ВД «Букрек», 2008. 288 с.  
3. Карпенчук С.Г. До вершин досконалості… Науково-методичний посібник з проблем 

самовиховання. Рівне: Волинські обереги, 2009. 260 с. 
4. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів. Київ: Академія, 2006. 255 с.   
5. Етика: навч. посіб. / За ред.. В.О.Лозового. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 224 с. 
6. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000.  

312 с. 
7. Малахов В. Етика спілкування: навч. посіб. Київ: Либідь, 2006. 400 с. 



8. Мешко Г. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2010.  
200 с. 

9. Пальшкова І.О. Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя. Навчальний 
посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011. 192 с. 

10. Педагогічна майстерність : хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. 
закладів / за ред. І.А. Зязюна. Київ: Вища шк., 2006. 606 с. 

11. Професійна етика вчителя: час і вимоги / За заг. ред. Б.М.Жебровського. Київ, 
2000. 62 с. 

12. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. Київ: СПД «Цудзинович 
Т.І.», 2007.  243 с. 

13. Тофтул М.Г. Етика: навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2005. 416 с. 
14. 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

