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дистанційний(online). 
Мова викладання:українська/англійська. 
Рік викладання– 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до графіка,розміщеному в 
інформаційному ресурсі 
moodle.kntu.kr.ua;урежимівідеоконференційZoom,черезелектронну
пошту,Viber,Messenger,Telegramзадомовленістю. 

Пререквізити Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Професійна етика 
викладача та науковця» значно підвищиться, якщо здобувач 
попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Педагогіка вищої 
школи», «Філософія», «Методологія та організація наукових досліджень». 

 

1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика викладача та 
науковця» є формування цілісного, системного уявлення про специфіку 
професійної моралі, розкриття сутності етико-аксіологічного підходу до 
організації професійної педагогічної діяльності, розвиток і саморозвиток 
професійної етичної культури;ознайомлення з етичними нормами професійного 
і ділового спілкування майбутніх викладачів та науковців. 
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Завдання вивчення дисципліни: 

- формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку майбутніх 
фахівців та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці; 

- теоретична підготовка здобувачів з питань деонтологічного підходу до 
педагогічної діяльності, обґрунтування професійно-етичних вимог до особистісних якостей 
викладача, опанування методикою етичного аналізу соціокультурних і психолого- 
педагогічних проблем; 

- надання здобувачам теоретичних знань  щодо основних категорій наукової 
етики,удосконалення умінь і навичок у розв'язанні моральних проблем у професійній та 
науковій діяльності. 

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
знати: 

- основні елементи етичної системи педагогічної діяльності та 
взаємозв'язок між ними; 
- основні категорії професійної етики педагога; 
- сенс і зміст професійного обов'язку педагога по відношенню до 
різних суб'єктів взаємодії студенти, колеги, адміністрація та ін.); 
- основні принципи, норми і стандарти поведінки педагогів; 
- вимоги, що пред'являються до професійно-етичних якостей 
науковця;  
- основи етики досліджень та принципів академічної доброчесності  

уміти: 
- виявляти, аналізувати та розв’язувати конкретні проблеми етичного характеру, що 
виникають у роботі викладачів та науковців;  
- визначати зони ціннісно-етичних протиріч, дилем і конфліктів у педагогічній діяльності, 
знаходити шляхи їх розв'язання;  
- застосовувати отримані знання в системі професійної діяльності з метою підвищення її 
ефективності;  
- застосовувати сучасні теоретичні та методологічні досягнення історичної науки, методи 
та інструменти наукової та педагогічної діяльності за фахом.  

набути соціальних навичок (softskills): 
- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати 

матеріал; 
- взаємодіяти в соціокультурному середовищі. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному 
університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу 
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf; Положення про 
організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального 
навчального плану ЗВО http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf;Кодексу академічної 
доброчесності ЦНТУ http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf. 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль. 1. Професійна етика та її особливості в педагогічній діяльності. 

Тема 1. Зміст і сутність професійної етики. 
Тема 2.Педагогічнаетикаяксамостійнийрозділпрофесійноїетики.Історичні витоки 

педагогічної етики. 
Тема 3. Ключові категорії професійної етики викладача. 
Тема 4. Особливості педагогічної етики у закладі вищої освіти. Етика і культура 

міжособистісного спілкування педагога. 
Тема 5.Професійна етика педагогічного колективу. Етика взаємовідносин у 

педагогічному колективі. 
Тема 6. Етика педагога та вченого в системі вищої освіти. 

Змістовий модуль 2. Етика науки та моральні якості вченого. 
Тема 7. Наука і соціум. Соціальна відповідальність наукового співтовариства. 
Тема 8.  Наукова етика, її складові.  
Тема 9. Моральні якості вченого.  
Тема 10.Етико-правове регулювання наукової діяльності. 
Тема 11. Принципи наукової доброчесності при проведенні наукових досліджень. 
Тема 12.Етика наукової діяльності у контексті проектної культури. 
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