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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія соціальної 

роботи», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра 231 «Соціальна робота». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості професійної 

етики соціального працівника. 

Міждисциплінарні звʼязки: «Вступ до спеціальності», «Педагогіка». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.Питання етики у соціально-педагогічній діяльності. 

Змістовий модуль 2.Культурологічні засади соціально-педагогічної діяльності 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у майбутніх 

соціальних працівників моральних цінностей соціально-педагогічної 

діяльності; забезпечення необхідними знаннями з основ професійної етики та 

навичками їх реалізації у практичній діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у 

соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності; 

- розкриття соціальної значущості дотримання соціальним працівником 

педагогічної етики, необхідності оволодіння професійно-етичними 

якостями; 

- ознайомлення майбутніх соціальних працівників з принципами та 

нормами соціально-педагогічної етики;  

- розкриття особливостей етичної поведінки соціального працівника при 

розв’язання соціально-педагогічних проблем;  

- розвиток навиків регулювання власної поведінки у різноманітних 

ситуаціях професійної діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні етичні концепції; 

 визначення етичних проблем і дилем; 

 кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності соціального працівника; 

 моделі прийняття етичних рішень; 

 цінності, принципи, ролі соціального працівника; 

 підходи до прийняття етичних рішень; 

 існуючі кодекси етики соціальних працівників; 

 особливості професійного спілкування. 

 

 



вміти: 

 аналізувати питання реального стану соціальної та соціально-педагогічної 

роботи; 

 користуватись елементами педагогічного етикету у практичній 

діяльності з клієнтами; 

 керуватись моделями прийняття рішень конкретних етичних проблем; 

 використовувати категоріально-понятійний апарат етики соціально-

педагогічної роботи та деонтології; 

 формувати особисте бачення соціально-педагогічної ситуації й 

самостійно визначати морально-етичні шляхи її вирішення; 

 застосовувати різні способи вирішення соціально-педагогічних проблем, 

конфліктів. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Питання етики у соціальній роботі та соціально-

педагогічній діяльності. 

Тема 1:  Проблема формування етики в історико-педагогічному контексті. 

Роль етики у розвитку суспільства. Основні етичні концепції. Основні 

категорії професійної етики: етичні стосунки, етична свідомість, етичні дії та 

професійний обов'язок. Функції етики соціальної і соціально-педагогічної 

роботи. Принципи етики соціальної і соціально-педагогічної роботи. 

Деонтологія як розділ етики. 

Тема 2: Джерела соціально-педагогічної етики. 

«Золоте правило» етичної системи. Аристотелівська етична традиція. 

Деонтологічна лінія Канта та онтологічна лінія Гегеля, їх роль у формуванні 

соціальної деонтології. Етичні погляди Б. Грінченка. А. Макаренка, 

Г. Сковороди, В.  Сухомлинського, К. Ушинського та інших. 

Тема 3.  Педагогічна етика. 

Умови виникнення педагогічної етики. Морально-професійні норми, їх 

історичний розвиток. Морально-професійні кодекси, їх функції – пізнавальна, 

регулятивна, ціннісна. Завдання педагогічної етики. Призначення та сенс 

професійної етики. Гуманістична спрямованість педагогічної етики. 

Тема 4. Деонтологія  як навальна дисципліна і як засіб регулювання соціально-

педагогічної діяльності. 

Підходи до розуміння сутності деонтології. Історичний розвиток 

професійної етики і професійної моралі. Предмет і завдання деонтології як 

навчальної дисципліни. Критерії соціально-педагогічної етики Професійна 



мораль. Ціннісно-смислова основа морально-етичної регуляції професійно-

трудових відносин. 

Тема 5. Проблеми морально-етичного регулювання професійної діяльності 

соціального працівника.  

Мораль: теорії походження, поняття, ознаки. Структура моралі. Функції 

моралі. Мораль і право. Моральні принципи професійної діяльності. 

Особливості взаємодії професійної діяльності у системі ринкових відносин у 

контексті професійної етики. Діалогічність як передумова взаємодії суб’єктів 

професійно-трудової діяльності. 

 

Змістовий модуль 2.Культурологічні засади соціальної роботи та соціально-

педагогічної діяльності 

 

Тема 6. Професійна культура як складова етики соціального працівника та 

соціального педагога 

Визначення поняття «культура». Основні види, форми і рівні культури. 

Соціальні функції культури. Ціннісно-вмотивоване ставлення соціальних 

педагогів до професійної діяльності. Підходи до розгляду поняття «професійна 

культура». 

Тема 7. Структура соціально-педагогічної культури та характеристика її 

основних компонентів 

Загальна та педагогічна культура: загальне та особливе. Складові 

соціально-педагогічної культури та їх призначення. Структурні компоненти 

соціально-педагогічної культури соціального педагога. Шляхи формування 

педагогічної культури соціального педагога. Особливість педагогічної 

культури. Підходи до розуміння сутності поняття «педагогічна культура»'. 

Культура педагога, як феномен педагогічної практики. Форми прояву 

педагогічної культури соціального педагога. 

Тема 8.Теоретико-методичні засади формування деонтологічної культури 

Висвітлення поняття «деонтологія» як розділу етики. Завдання соціально-

педагогічної деонтології. Принципи соціально-педагогічної деонтології. 

Основні концепції морального вчинку. Моделі прийняття соціальними 

педагогами професійних рішень. Етично-моральні аспекти соціально-

педагогічної діяльності. 

Тема 9. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника та 

соціального педагога 

Специфіка моральних відношень у соціально-педагогічній діяльності. 

Ціннісні орієнтації соціального педагога, як фактор професійної 

придатливості. Поліфункціональний характер соціально-педагогічної 

діяльності. Морально-етична культура майбутнього фахівця. Особистісні 

якості соціального педагога. Історичні аспекти становлення етикету як 



способу регуляції поведінки людини. Принципи етикету у соціально-

педагогічній діяльності. Особливості етикету у різних ситуаціях. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч. посіб. / Г.П. Васянович − 

Львів : Сполом, 2010. − 420 с. 

2. Спіріна Т. П. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. 

посіб. / Т.П. Спіріна. − К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. − 247 с. 

3. Хоружа Л.Л. Деонтолія соціальної роботи : навч. посібник / 

Л.Л. Хоружа – К. : Академвидав, 2009. – 198 с. 

4. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. – методич. посіб. / Л.Л. Хоружа. 

– К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 96 с. 

5. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа 

− К. : Академвидав, 2012. − 208 с. 

 

Допоміжна література 

1. Білик Е. В. Сучасна енциклопедія етикету : 1000 правил і корисних 

порад / Е.В. Білик. − Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2005. − 384 с. 

2. Бугай Н. І. Український етикет / Бугай Н. І. - К. : Бібліотека українця, 

2000. − 264 с. 

3. Гриньова В. М. Професійна етика як умова успішності трудової 

діяльності / В. М. Гриньова // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації : 

реалії, проблеми та перспективи : матеріали І наук.-практ. конф.  (Житомир  

26-27  квітня  2007 р.). − Житомир, 2007. − С. 37-38. 

4. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами управління : навч. посіб. / 

Т.В. Дуткевич − К. ; ЦНЛ, 2005. − 456 с. 

5. Етика : [навч. посіб.] / В. О. Лозовий, М. І. Панов, О. А. Стасевська та 

ін. ; за ред. В. О. Лозового. − К. : Юрінком-інтер, 2005. − 224 с. 

6. Кримус Ю. В. Етика : навч. посіб. / Ю. В. Кримус, І.І. Якухно. − 

Житомир, 2004. − 98 с. 

7. Малахов В. А. Етика : курс лекцій : навч. посіб. / В.А. Малахов − К. : 

Либідь, 2002. − 384 с. 

8. Мовчан В. С. Історія і теорія етики : [курс лекцій: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл.] / В.С. Мовчан − Дрогобич : Коло, 2003. − 510 с.  

9. Савельєв В. П. Етика : навч. посіб. / В.П. Савельєв −  Львів : 

Магнолія 2006, 2007. − 256 с. 

10. Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія : навч.-метод. посіб. / 

Л.Л. Хоружа − К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. − 96 с. 

 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік (усний). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та 

письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмового 

модульного контролю, усних залікових завдань. 

 

 


