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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Характеристика НД 

денна ФН заочна ФН 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 
231 «Соціальна робота» 

Нормативна 

Змістових модулів – 2 Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання –  
3-й  

Загальна кількість годин – 90 

Спеціальність  
231 «Соціальна робота» 

Семестр 

Тижневих годин для ДФН: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи – 1,6 

2-й  

Лекції 

32год.  

Освітній рівень: 
«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

32год.  
Самостійна робота 

26 год.  
ІНДЗ:  

-  
Вид контролю: 

залік  

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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. 
 

Основними завданнями вивчення начальної 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;  
- розкрити 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, соціально-педагогічного, 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. 
 

 

3. ПРОГРАМА 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 підгрунтя 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-педагогічної 

етики. 

       «Золоте правило» етичної системи.  Етична традиція Аристотеля.  

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 міжінтересами суспільства і 
клієнта. 
 

  



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л сем СР л сем СР 

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. 

 5 2 2 1     

Тема 2. Історичне і теоретичне 

підгрунтя деонтології соціальної 

роботи. 6 2 2 2     

Тема 3. Генезис світової етичної думки. 

Джерела соціально-педагогічної етики. 6 2 2 2     

Тема 4-5. Етичні традиції у розвитку та 

становленні соціальної роботи. 11 4 4 3     

Тема 6. Морально-етична культура 

соціального працівника 6 2 2 2     

 Тема 7-8. Етичні проблеми соціальної 

роботи. 

11 4 4 3     
Разом за модуль 1 45 16 16 13     

Змістовий модуль 2. Професійна етика соціального працівника. 
 

 

Тема 9. Професійна культура етики 

соціального працівника. 

 6 2 2 2     

Тема 10-11. Цінності та ціннісні 

орієнтації у діяльності соціального 

працівника. 11 4 4 3     

Тема 12. Деонтологічні вимоги до 

соціального працівника. 6 2 2 2     

Тема 13. Етикет соціального 

працівника. 5 2 2 1     

Тема 14. Етичні аспекти роботи 

соціальних служб. 6 2 2 2     

Тема 15-16. Деонтологічні засади 

вирішення конфліктів у соціальній 

роботі. 11 4 4 3     

Разом за модуль 2 45 16 16 13     

Усього, год. 90 32 32 26     

  



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  ДФН ЗФН 

1.  Тема 1.Деонтологія як навчальна дисципліна і як засіб регулювання 

соціально-педагогічною діяльністю. 2  

2.  Тема 2. Історичне і теоретичне підгрунтя деонтології соціальної роботи. 2  
3.  Тема 3. Генезис світової етичної думки. Джерела соціально-

педагогічної етики. 2  
4.  Тема 4-5. Етичні традиції у розвитку та становленні соціальної роботи. 4  
5.  Тема 6. Морально-етична культура соціального працівника 

 2  
6.  Тема 7-8. Етичні проблеми соціальної роботи. 

 4  
7.  Тема 9. Професійна культура етики соціального працівника. 2  

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

працівника. 

 4  
9.  Тема 12. Деонтологічні вимоги до соціального працівника. 

 2  
10.  Тема 13. Етикет соціального працівника. 

 2  
11.  Тема 14. Етичні аспекти роботи соціальних служб. 2  
12.  Тема 15-16. Деонтологічні засади вирішення конфліктів у соціальній 

роботі. 4  

 Разом 32  

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Не передбачено. 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Не передбачено. 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
  ДФН ЗФН 

1.  Тема 1.Деонтологія як навчальна дисципліна і як засіб регулювання 

соціально-педагогічною діяльністю. 1  
2.  Тема 2. Історичне і теоретичне підгрунтя деонтології соціальної 

роботи. 

 2  
3.  Тема 3. Генезис світової етичної думки. Джерела соціально-

педагогічної етики. 2  
4.  Тема 4-5. Етичні традиції у розвитку та становленні соціальної 

роботи. 

 3  

5.  Тема 6. Морально-етична культура соціального працівника 2  



6.  Тема 7-8. Етичні проблеми соціальної роботи. 

 3  
7.  Тема 9. Професійна культура етики соціального працівника. 2  

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

працівника. 3  

9.  Тема 12. Деонтологічні вимоги до соціального працівника. 2  
10.  Тема 13. Етикет соціального працівника. 1  

11.  Тема 14. Етичні аспекти роботи соціальних служб 2  
12.  Тема 15-16. Деонтологічні засади вирішення конфліктів у соціальній 

роботі. 3  

 Разом 26  

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Підчас вивчення студентами навчальної дисципліни «Деонтологія 

соціальної  роботи» застосовують такі методи навчання:  

- Наочні: презентації до лекцій,  практично-семінарських занять; 

- Практичні: педагогічні ситуації, завдання для моделювання 

педагогічних рішень, завдання для семінарських занять. 

  



11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія соціальної 

роботи» використовуються методи поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

здійснюється за напрямами: 

 контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських 

заняттях; 

 контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

межами аудиторних занять; 

 контроль за рівнем  творчого опрацювання у вигляді презентаційних 

робіт. 

Модульний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами 

двох підсумкових контрольних робіт зі змістових модулів.  

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у 

формі поточного заліку.  

 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів: 

 

Модуль 1 Модуль 2 
ІНДЗ Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

25 25 30 20 100 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

(університету, національною та ECTS):  
 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно зараховано 

81-89 В Дуже добре  
зараховано 

71-80 С Добре 
61-70 D Задовільно  

зараховано 
51-60 Е  Достатньо 
0-50 FX Не достатньо Не зараховано 

 

 

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

До системи методичного забезпечення навчальної дисципліни  належить 

програма курсу, робоча навчальна програма, плани семінарських занять, 

завдання для самостійної роботи, тестові завдання. 
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