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Консультації Відповідно до графіку консультацій осіннього семестру 

  

1. Коротка анотація до курсу  
Дисципліна «Професійна етика»  

 
2. Мета та цілі курсу  
Мета вивчення курсу полягає у підготовці здобувачів вищої освіти до професійної діяльності на основі теорії та практики 

професійної етики, формування у студентів уміння орієнтуватися у світі людських відносин, розуміння та сприйняття етичних норм 

професійної діяльності, оволодіння основними навичками їх використання. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійна етика» є:  
- ознайомити студентів із особливостями професійної етики в сучасних умовах, її принципами, нормами як на рівні всього 

бізнес-середовища, так і на рівні організації, фірми;  

- розглянути принципи, норми та механізми формування корпоративної культури та етики;  

- сприяти розвитку комунікативних якостей у відносинах з різними суб’єктами ринку;  
- надати студентам необхідні знання про загальні норми ділового етикету, сформувати вміння використовувати норми етикету в 

ділових стосунках;  



- сприяти засвоєнню основних правил вітання, представлення, знайомства, запрошення, поздоровлення, компліменту, 
прощання, здійснення публічних виступів; вербальних та невербальних засобів ділового спілкування й формування вміння за їхніми 

сигналами розпізнавати наміри ділового партнера;  
- допомогти оволодіти навичками аналізу проблем та прийняття рішень на основі етичних норм, технікою телефонної розмови, 

ведення переговорів із діловими партнерами;  

- сприяти творчому підходу до використання отриманих знань, умінь і навичок у практичній роботі;  
- ознайомити зі специфікою норм, принципів і правила професійної етики, зокрема технічних галузей тощо. 
 

3.  Формат курсу - Вкажіть формат проведення курсу: 
Змішаний (blended):  - курс, що має супровід в системі Moodle, а також поєднання лекційних занять із практичними роботами та 

виконання самостійної роботи.  

 

4.  Результати навчання:  

У результаті вивчення курсу «Професійна етика» студент повинен:  

знати: етичні норми, категорії та стандарти професійної етики;  основні етапи та напрями розвитку етики, етичні вчення; 
основні положення корпоративної етики; принципи і засади службового етикету у технічних галузях, моделі і стилі ділового 
спілкування та специфіку вирішення ділових конфліктів; етичні норми, категорії та стандарти професійної етики;  знання про типові 
способи професійної комунікації, типові причини виникнення конфліктних ситуацій; уміння будувати взаємовідносини з колегами, 

студентами, володіння культурою педагогічного мислення, мовлення, спілкування, комунікації; уміння використовувати в своїй 

професійній  діяльності різні засоби організації комунікативної взаємодії тощо. 
 

вміти: спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
технічної діяльності); використовувати інформаційні та комунікаційні технології; мотивувати людей та прогнозувати спільну мету; 
створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; самостійне опанування нових знань, використання сучасних 
освітніх та дослідницьких технологій у технічних сферах господарювання; застосовувати отримані знання у процесі здійснення 
професійної діяльності тощо.  

 

5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 14 



семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 62 

загальна кількість годин 90 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2022 5 1 вибірковий 

7. Схема курсу  

 

Тема 
Форма діяльності 

(заняття)*лекція, самостійна, 

дискусія, групова робота) 

Завдання, 

год 

Тема 1. Професійна етика: виникнення та призначення в 
суспільстві 

Лекція, самостійна робота Тестування, питання 
 

Тема 2. Вступ, завдання і значення етики для формування 
сучасного фахівця 

Лекція, самостійна робота Тестування, питання  
 

Тема 3. Професійна етика: сутність, основні принципи та категорії Лекція, самостійна робота Тестування, питання 
 

Тема 4. Професійна етика та моральна свідомість Лекція, самостійна робота Тестування, кейси 

 

Тема 5. Корпоративна культура Лекція, самостійна робота Тестування, питання 
Тема 6. Вибір професії – моральна проблема, професійний та 
корпоративний кодекси 

Лекція, самостійна робота Тестування, аналіз 
конкретних ситуацій 

Тема 7. Принципи і категорії етики та їх прояв в професійній Лекція, самостійна робота Тестування, питання 



діяльності 
Тема 8. Етика професійного спілкування Лекція, самостійна робота Тестування, дискусія 
Тема 9. Особливості роботи керівника і норми його поведінки та 
етикет спілкування із зарубіжними діловими партнерами 

Лекція, самостійна робота Тестування, ділова гра 

Тема 10. Особливості формування професійної етики здобувачів 
вищої освіти технічних спеціальностей 

Лекція, самостійна робота Тестування, аналіз 
конкретних ситуацій 

Тема 11. Особливості формування ділового етикету  Лекція, самостійна робота Тестування, питання 
Тема 12. Професійна майстерність та готовність працівників 
технічних галузей 

Лекція, самостійна робота Тестування, ділова гра 

 

8. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший 

рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів. 
Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати: 

- контрольну роботу на запропоновану тему;  
- модульне тестування та опитування. 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку рубіжного контролю. Відсутність письмових робіт не 
допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту викладачеві. 
До кожного рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в системі Moodle  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Наявність усіх письмових робіт та пройдені тести в системі Moodle 
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10. Політика оцінювання 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 

не більше 20%. Списування під час тестування та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за які нараховуються бали.  
 

11. Оцінювання 



  

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 
A 90-100 відмінно 
B 82-89 добре 
C 74-81 добре 
D 64-73 задовільно 
E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 
F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


