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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія соціальної 

роботи» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра 

спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є пізнання студентами 

особливостей професійної етики соціального працівника. 

Передумови для вивчення дисципліни: Вступ до спеціальності . 

філософія, педагогіка, соціальна педагогіка. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

     Змістовий модуль 1. Поняття професійної етики та професійної 

деонтології у соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності. 

    Змістовий модуль 2. Професійна етика соціального працівника. 

 

 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 



1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Деонтологія 

соціальної роботи» є ознайомити студентів і дати їм можливість 

проаналізувати та зрозуміти складний процес професійної етики та 

професійної деонтології у соціальній роботі. Метою викладання навчальної 

дисципліни є: формування у майбутніх соціальних працівників морально-

етичних якостей соціально-педагогічної діяльності. забезпечення всіма 

необхідними знаннями з основ професійної етики, уміннями та навичками 

реалізації їх у практичній діяльності. 

  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Деонтологія 

соціальної роботи» є: 

 

-сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у  

соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності; 

розкрити складові компоненти Етичного кодексу як підгрунтя поведінки 

соціального працівника.  

 -розкрити соціальну значущість дотримання соціальним працівником 

педагогічної етики, необхідності оволодіння професійно-етичними  

якостями; 

-педагогічної етики, необхідності оволодіння професійно-етичними  

якостями; 

- ознайомити майбутніх соціальних працівників з принципами та  

нормами соціально-педагогічної етики;  

- розкритти особливості етичної поведінки соціального працівника при  

розв’язання соціально-педагогічних проблем та конфліктних ситуацій;  

- розвинути навики регулювання власної поведінки у різноманітних  

ситуаційних моментах професійної діяльності. 

-розвинути моральні, професійно-важливі якості, необхідні для майбутньої 

фахової діяльності. 

 

Загальні компетентності: 

   ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

    ЗК-3.   Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

  ЗК-6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

   ЗК-7.   Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.   

   ЗК-8.   Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

   ЗК-11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



   ЗК-12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

   ЗК-15. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

 

 

 

 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

  ФК-1.Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямів (психологічного, соціальнопедагогічного, юридичного, 

економічного, медичного).  

   ФК-2.Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

 ФК-3.Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 

роботи та соціального забезпечення. 

 ФК-16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 

роботи. 

 ФК-17.Здатність виявляти і залучати ресурси організацій партнерів з 

соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.  

   ФК- 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній 

сфері. 

  ФК- 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у 

сфері соціальної роботи. 

 

Результати навчання: 

     ПР-1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

соціальними подіями та явищами. 

   ПР-2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною 

мовами з професійних питань. 

   ПР-17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті 

взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної 

роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів. 

 ПР-21.Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до 

культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів 

та упереджень. 

   ПР-22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати 

інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування принципово нових ідей. 

 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Поняття професійної етики та професійної деонтології 

у соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності. 

 

Тема 1.Деонтологія як навчальна дисципліна і як засіб регулювання 

соціально-педагогічною діяльністю. 

       Предмет, об'єкт, мета та завдання курсу. Етика як наука про мораль. 

Професійна етика та її особливості.Підходи до розуміння сутності 

деонтології. Історичний розвиток професійної етики і професійної моралі.  

 Критерії соціально-педагогічної етики. Професійна мораль. 

       Ціннісно-смислова основа морально-етичної регуляції професійно-

трудових відносин. Етика соціального працівника. 

 

Тема 2. Історичне і теоретичне підгрунття деонтології соціальної роботи. 

       Історія виникнення поняття деонтологія. Погляди засновника деонтології 

Д.Бентама на людську повинність. Трактування моральної вимоги до 

поведінки у суспільстві в різні періоди історичного розвитку суспільства в 

епоху Античності, Середньовіччя та Нового часу. Професійна деонтологія, її 

суть і структура. Професійна етика і професійна деонтологія: спільне і 

відмінне. 

 

  

Тема 3. Генезис світової етичної думки. Джерела соціально-педагогчної 

етики. 

       «Золоте правило» етичної системи. Аристотелівська етична традиція.  

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

формуванні соціальної деонтології.  Етичні погляди  Г. Сковороди, Б. 

Грінченка. А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського  та інших. 

      

Тема 4-5. Етичні традиції у розвитку та становленні соціальної роботи. 

          Історичні корені й традиції благодійництва. Етичні аспекти 

благочинної діяльності періоду Київської Русі. Роль християнства у розвитку 

морально-етичних норм соціальної діяльності. Етика соціальної роботи у 18-

19 ст. 

      



Тема 6. Морально-етична культура соціального працівника 

       Моральна норма як складова моралі і нормативна регуляція соціальної 

роботи. Моральна свідомість соціального працівника. Критерії моральної 

поведінки соціального працівника у соціальній роботі. Поведінка соціального 

працівника.  

  

Тема 7-8. Етичні проблеми соціальної роботи. 

Етичні проблеми соціальної роботи в Україні. Професійно-етичний 

кодекс соціальних працівників та його функції. Джерела етичних нормативів 

соціальної роботи. "Етика соціальної роботи: принципи і стандарти" - 

етичний кодекс МФСП. Професійно-етичний кодекс соціального працівника 

України.                                       

 

 Змістовий модуль 2.  Професійна етика соціального працівника. 

 

Тема 9. Професійна культура етики соціального працівника. 

   Професійна культура як складова етики соціального працівника.  

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

Соціальні функції культури. Ціннісно-вмотивоване ставлення соціальних 

працівників до професійної діяльності. Підходи до розгляду поняття 

“професійна культура”. 

 

Тема 10-11. Цінності та ціннісні орієнтації у діяльності соціального 

працівника. 

  Цінності та ціннісні орієнтації. Цінності у діяльності соціального 

працівника. Рівні цінностей соціальної роботи. Поняття дилема та етична 

дилема та їх особливості. Цінність - стійке уявлення, переконання про людей, 

їх цілі, мета та завдання. Ціннісні орієнтації соціального педагога, як фактор 

професійної  придатності. 

 

Тема 12. Деонтологічні вимоги до соціального працівника.  

  Деонтологія соціальної роботи. Принципи деонтології соціальної 

роботи. Професійний обов’язок та професійна повинність (зобов’язання). 

Обов’язок соціального працівника та його особистісне усвідомлення. 

Поняття відповідальності. Відповідальність соціального працівника та її 

типологія. 

 

Тема 13. Етикет соціального працівника. 

     Правила етикету у соціальній роботі. Принципи етикету. Ділове 

спілкування як фактор професійної майстерності соціального працівника у 



професійній діяльності. Поняття іміджу  соціального працівника у діловій 

сфері. 

 

 

Тема 14. Етичні аспекти роботи соціальних служб. 

 Етичне виховання та моральна свідомість соціального працівника. 

Особливості надання соціальних, психологічних, соціально-побутових 

послуг соціальних служб. Учаcть у розробці соціальної політики держави. 

Етичні особливості участі соціального працівника у політичній діяльності. 

 

Тема 15-16. Деонтологічні засади вирішення конфліктів у соціальній 

роботі. 

 Поняття, функції та типологія конфліктів. Характеристика видів 

конфліктів у соціальній роботі. Деонтологічні підходи до вирішення 

конфліктних ситуацій у професійній діяльності. Характеристика  конфлікту у 

соціальній роботі: внутрішньо-особистісний конфлікт; конфлікт між- 

інтересами суспільства і клієнта. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового (семестрового) контролю з навчальної 

дисципліни «Деонтологія соціальної роботи» є семестровий залік. 

 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

До засобів діагностики знань студентів з навчальної дисципліни 

«Деонтологія соціальної роботи» належать: перелік питань для підготовки до 

заліку, тестові завдання модульного і підсумковго контролю, завдання для 

контрольних робіт. 
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