




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

01 Освіта  

 

Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  Спеціальність: 

016 Спеціальна освіта 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180  

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

Бакалавр 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

120 год. 162 год. 

Види контролю: екзамен  

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 60 год. – аудиторні заняття, 

23 год. – самостійна робота (33% ~ 67%); для заочної форми навчання – 18 год. – аудиторні 

заняття, 162 год. – самостійна робота (10% ~ 90%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: формування у майбутніх педагогів моральних цінностей педагогічної 

професії як основи професійно-педагогічної культури; розширення знань про спілкування, 

його форми, види і структуру, про порушення, труднощі і бар'єри міжособистісного 

спілкування; засвоєння шляхів формування ораторської культури педагога. 

Основними завданнями  навчального курсу «Педагогічна деонтологія і риторика» є: 

  розкриття соціальної та виховної значущості дотримання вчителем норм 

педагогічної етики у професійній діяльності; 

 ознайомлення майбутнього вчителя з принципами, нормами і правилами 

професійно-педагогічної поведінки і чітке їх засвоєння; 

 розкриття особливостей етичної поведінки вчителя при розв'язанні складних 

педагогічних ситуацій: розробка алгоритму індивідуальної педагогічної взаємодії. 

 сформувати знання про сутність спілкування як феноменального явища суспільного 

розвитку, його структуру, функції, типи; 

 проаналізувати різні способи попередження порушень спілкування, подолання 

бар’єрів і труднощів міжособистісного спілкування; 

 опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; 

 сформувати практичні вміння та навички підготовки та здійснення публічного 

виступу. 

 

У результаті курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1.1. Світоглядна компетентність. Здатність до розуміння предметної області 

професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, 

концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні стратегії 

професійної діяльності. 

ЗК-1.2. Морально-етична компетентність. Здатність діяти на основі принципів і норм 

етики, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі 

загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися 

принципів педагогічної етики (професійної етики вчителя початкової школи); знання 

основних моральних норм, етичних та етикетних правил; досвід дотримання набутих 

моральних норм, етичних та етикетних правил у власній повсякденній і професійній 

діяльності. 

ЗК-1.3. Функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті. Здатність до 

виконання власних професійно-функціональних обов’язків; уміння дотримуватись норм 

загальнолюдського і професійного етикету; здатність виявляти чесність, порядність, 

принциповість, толерантність під час освітньої та професійної діяльності; досвід 

відповідального і сумлінного ставлення до виконання своїх професійних обов’язків. 

ЗК-1.4. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту художніх 

творів. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати 

себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції фахівця-

дефектолога, вихователя дітей із порушеннями психофізичного розвитку, асистента вчителя. 

Повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних 

національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної 

спадщини, індивідуальних особливостей. Знання найвидатніших культурних здобутків 

України; уміння застосовувати культурологічні знання на практиці; естетичний досвід. 

ЗК-3.1. Комунікативна компетентність. Здатність спілкуватися державною мовою та 

володіння необхідним лексичним мінімумом іноземних мов в межах потреби своєї 

професійної діяльності. Знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, 

стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами; вміння постійно 

збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію, 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в спеціальності. 



ІІ. Професійні (спеціальні фахові) компетентності:  

СК.-3 Комунікативно-педагогічна (відповідно нозології). Здатність до застосування 

знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної комунікації; вміння 

використовувати різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у 

професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно-педагогічного 

спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-

реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію.  

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Застосовувати отримані знання в галузі спеціальної  та інклюзивної освіти при 

вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових та 

індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних особливостей 

учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій; 

ПРН 10. Співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх заміняють, спеціалістами 

інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями); 

ПРН 11. Систематично підвищувати свою кваліфікаційну компетентність; 

ПРН 15. Проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та 

подолання відхилень у розвитку дітей;  

ПРН 16. Володіти культурою спілкування, його формами, способами, вербальними і 

невербальними засобами. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ECTS. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя 

Кредит 1 

Тема 1. Сутність педагогічної деонтології. 

Тема 2. Поведінка педагога відповідно до норм педагогічної етики. Академічна 

доброчесність. 

Кредит 2 

Тема 3. Педагогічний такт як стратегія поведінки у спілкуванні. 

Психолого-педагогічні основи спілкування 

Кредит 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 1. Спілкування як психологічний феномен. 

Тема 2. Основні характеристики спілкування. 

Кредит 4 

Тема 3. Спілкування як обмін інформацією. 

Тема 4. Спілкування як взаємодія. 

Риторика як складова педагогічної діяльності 

Кредит 5 

Тема 1. Культура мовлення вчителя та її ознаки. 

Кредит 6 

Тема 2. Публічний виступ, його різновиди. 

Тема 3. Техніка промови і культура оратора.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1 

Тема 1. Сутність 

педагогічної 

деонтології 

15 2 2   11 15 1    14 

Тема 2. Поведінка 

педагога відповідно 

15 2 2 2  9 15 1 2 2  10 



до норм педагогічної 

етики. Академічна 

доброчесність. 

Кредит 2 

Тема 3. 

Педагогічний такт як 

стратегія поведінки у 

спілкуванні. 

30 2 4 4  20 30  2   28 

Кредит 3 

Тема 4. Спілкування 

як психологічний 

феномен 

15 2 2   11 15     15 

Тема 5. Основні 

характеристики 

спілкування 

15 2  4  9 15 1    14 

Кредит 4 

Тема 6. Спілкування 

як обмін 

інформацією 

15 2 2 2  9 15  2   13 

Тема 7. Спілкування 

як взаємодія. 

15 2 2 2  9 15   2  13 

Кредит 5 

Тема 8. Культура 

мовлення вчителя та 

її ознаки. 

30 2 2 4  22 30 1    29 

Кредит 6 

Тема 9. Публічний 

виступ, його 

різновиди. 

15 2 2 2  9 15  2 2  11 

Тема 10. Техніка 

промови і культура 

оратора.  

15 2 2   11 15     15 

Усього годин : 180 20 20 20  120 180 4 8 6  162 

                                                                                                            5. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  ДФН ЗФН 

1. Сутність педагогічної деонтології.  2  

2. Поведінка педагога відповідно до норм педагогічної етики та 

академічної доброчесності. 

2 2 

 Кредит 2.   

3. Педагогічний такт як стратегія поведінки у спілкуванні. 2  

4. Засоби подолання конфліктів у педагогічній діяльності. 2 2 

 Кредит 3   

5. Спілкування в системі міжособистісних стосунків. 2  

 Кредит 4   

6. Характеристика міжособистісної взаємодії, сприймання та 

розуміння в процесі міжособистісного спілкування. 

2  

7. Міміка та жести у невербальній комунікації. 2 2 

 Кредит 5   

8. Культура мовлення вчителя та її ознаки.. 2  

 Кредит 6   

9. Стадії публічного виступу. 2 2 



10. Стратегія і тактика мовленнєвого спілкування. 2  

Разом: 20 8 

 



6. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  ДФН ЗФН 

1. Поведінка педагога відповідно до норм педагогічної етики та 

академічної доброчесності. 

2 2 

 Кредит 2.   

2. Педагогічний такт як стратегія поведінки у спілкуванні. 2  

3. Засоби подолання конфліктів у педагогічній діяльності. 2  

 Кредит 3.   

4. Структура та етапи спілкування 2  

5. Порушення, труднощі і бар'єри спілкування 2  

 Кредит 4   

6. Стилі слухання й зворотний зв'язок у міжособистісному 

спілкуванні 

2  

7. Спілкування та етикет. 2 2 

 Кредит 5   

8. Види мовних норм. 2  

9. Стилі спілкування. 2  

 Кредит 6   

10.  Основні етапи підготовки публічного виступу 2 2 

 Разом: 20 6 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  ДФН ЗФН 

1. Сутність педагогічної деонтології 11 14 

2. Поведінка педагога відповідно до норм педагогічної етики. 9 10 

 Кредит 2.   

3. Педагогічний такт як стратегія поведінки у спілкуванні. 30 28 

 Кредит 3.   

4. Спілкування як психологічний феномен 11 15 

5. Основні характеристики спілкування 9 14 

 Кредит 4   

5. Спілкування як обмін інформацією 9 13 

6. Спілкування як взаємодія. 9 13 

 Кредит 5   

7. Культура мовлення вчителя та її ознаки. 22 29 

 Кредит 6   

9. Публічний виступ, його різновиди. 9 11 

10. Техніка промови і культура оратора. 11 15 

Разом:  120 162 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання 

– написати реферативне повідомлення за індивідуально обраною темою. Реферативне 

повідомлення передбачає виклад матеріалу з запропонованої теми в обсязі 10-15 сторінок з 

обов’язковим висвітленням індивідуальної позиції автора щодо проблеми. Обов’язковими 

структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою кафедри, теми, 

групи, прізвища та імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. 

 

Тематика індивідуально-дослідних завдань: 

1. Основні поняття педагогічної етики та їх характеристика.  



2. Взаємозв’язок етики і професійної майстерності в діяльності педагога.  

3. Умови виникнення й призначення професійної етики.  

4. Сутність, специфіка і функції педагогічної моралі.  

5. Особливості діалогічного і монологічного стилів спілкування вчителя з 

учнями.  

6. Моральний вибір і відповідальність вчителя за свої дії.  

7. Пріоритетні напрями морального виховання сучасного підростаючого 

покоління.  

8. Проблема людської гідності крізь призму педагогічної етики.  

9. Типові суперечності і труднощі у взаєминах між учителем і батьками та їх 

моральне регулювання.  

10. Українська етнопедагогіка – моральна основа професійної поведінки вчителя.  

11. Видатні педагоги про професійну етику вчителя.  

12. Культура педагогічного спілкування.  

13. Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності. Шляхи їх попередження та 

вирішення.  

14. Самоактуалізація як вершина духовного самовдосконалення (за А.Маслоу).  

15. Моральні ідеали та педагогічні цінності вчителя.  

16. Нормативно-правові засади педагогічної діяльності.  

17. Педагогічна етика В.О.Сухомлинського.  

18. Актуальні проблеми педагогічної етики.  

19. Учень як суб’єкт етичного впливу вчителя.  

20. Педагогічний етикет сучасного вчителя.  

21. Професійний обов’язок педагога, професійна честь і професійна совість 

педагога.  

22. Педагогічний такт і способи його реалізації вчителем у практичній діяльності.  

23. Рефлексія – праця душі педагога. Самопізнання і педагогічна рефлексія. 

24. Педагогічні умови творчого використання вчителем прийомів індивідуальної 

педагогічної взаємодії.  

25. Діагностика розвитку педагогічної моралі сучасного вчителя. 

26. Спілкування у діяльності різних фахівців: його місце і роль (на прикладі педагога 

спеціальної освіти). 

27. Особистісні якості фахівця, що сприяють ефективному професійно-педагогічному 

спілкуванню. 

28. Комунікативні уміння, необхідні сучасному педагогу. 

29. Доцільність рефлексивного й нерефлексивного слухання в професійній 

діяльності педагога спеціальної освіти. 

30. Основні правила мовленнєвої комунікації, що забезпечують можливість спільної 

діяльності. 

31. Мовленнєві засоби як вияв соціального статусу педагога. 

32. Шляхи підвищення успішності мовленнєвої комунікації. 

33. Вплив різних факторів на інтенсивність використання людиною невербальних 

засобів спілкування. 

34. Вербаліка у спілкуванні педагога в системі спеціальної освіти. 

35. Значення інтуїції в професійно-педагогічній діяльності. 

36. Можливість контролю власної невербаліки. 

37. Комунікативний аспект спілкування в педагоігчному середовищі. 

38. Інтерактивний  аспект  у  педагогічному  спілкуванні. 

39. Перцептивний  аспект  у  педагогічному  спілкуванні   

40. Бар’єри у педагогічному спілкуванн 

41. Стилі поведінки педагога в конфліктній взаємодії. 

42. Діагностика комунікативної культури педагога. 

43. Етика педагогічного спілкування. 

44. Рефлексивне слухання педагога. 

45. Критерії ефективної педагогічної комунікації. 



9. Методи навчання 

Словесні та інтерактивні: лекції, бесіди, дискусії  

Практичні: педагогічні вправи, практичні роботи 

Наочні: ілюстрації, комп'ютерні презентації    

Ігрові: аналіз педагогічних ситуацій, інсценування, рольові ігри   

Проектні: проект, педагогічний коучінг 

Творчі: творчі роботи 

Тестування 

 

 

10. Методи контролю 

Індивідуальне і фронтальне опитування, самостійні роботи, тестування, контрольні 

роботи, перевірка індивідуальних та групових творчих завдань, екзамен.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання та самостійні роботи Іспит Сума 

Кредити 1 2 3 4 5 6  

 

 

 

240 

 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Поточ. 

оцінюв. 

15 15 30 15 15 15 15 30 15 15 180 

Самост. 

роботи 

15 15 10 15 15 5 5 30 5 5 120 

Контр. 

роботи 

  20   10 10  10 10 60 

Іспит           240 

Разом 30 30 60 30 30 30 30 60 30 30 600 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

12. Методичне забезпечення 

Тексти лекцій, комп’ютерні презентації до них, інструктивні матеріали до практичних 

занять, комплект тестів та КР, дидактичні матеріали (вправи та завдання), психолого-

педагогічні діагностичні методики. 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / [за заг. ред. А. Й. Капської]; Нац. пед. 

ун-т імені М. П. Драгоманова. К. : Логос. 2002. Т. XVII. Вип. 1. 205 с. 

2. Стельмах Н. В. Педагогічна культура як фактор розвитку особистості. 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: зб. наук. праць за ред. О. Я. Савченко, вип. 1.47(114), 2014. С .255-261. 

3. Берегова М.І. Теоретичні основи деонтологічної підготовки корекційних 

педагогів / М.І. Берегова // Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред.. А.Л. 

Ситченка. – № 3(50), вересень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 

С. 24-28. 

4. Берегова М.І. Формування деонтологічної культури майбутніх корекційних 

педагогів в умовах інклюзивної освіти. / М.І. Берегова // Педагогічна деонтологія як 



проблема сучасної корекційної педагогіки. Збірник тез Всеукраїнського науково-

методичного семінару / за заг. ред. Н.В. Савінової. – Миколаїв : МНУ, 2015. – С. 8-10. 

5. Бєлих О. М. Проблеми на рівні невербальних комунікацій / О. М. Бєлих // 

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – 2010. 

– С. 305-309. 

6. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / 

И. Н. Горелов. – М., 2009. – 104 с.Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 

2002. 

7. Романишина Л.М., Теличко Н. В. Проблема деонтології у формуванні 

професійно-етичної культури як складової загальної культури фахівця.Вісник Національної 

академії Державної прикордонної служби України, 2015. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_17 

8.  Савінова Н. В. Проблеми підготовки майбутніх корекційних педагогів до 

роботи в умовах інклюзивного навчального закладу. Актуальні проблеми корекційної освіти. 

2016. URL:http://aqce.com.ua/download/publications/96/69.pdf 

9. Савінова Н.В., Берегова М.І. Деонтологічна компетентність корекційного 

педагога в умовах інклюзивного навчання / Н.В. Савінова, М.І. Берегова // Молодий вчений. 

– № 2 (17). – 2015. 

10. Савінова Н.В., Берегова М.І. Культура мовлення як складова деонтологічної 

культури корекційного педагога у системі інклюзивної освіти // Н.В. Савінова, М.І. Берегова 

// Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за 

ред.. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том 1. – Кам*янець-Подільський : ПП 

Медобори-2006, 2015. – 348 с. 

11. Хлєстова С. С. Діагностика рівнів сформованості деонтологічної культури 

студентів ВНМУ імені М. І. Пирогова . Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія :тПедагогіка і психологія. 

2015. Вип. 43, С. 139-142. 

12. Астахова В.И. Академическая культура как фундамент формирования 

современного специалиста // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». Харьков, 2013. 

Т. 19. С. 21-39.  

Допоміжна 

1. Хлєстова С.С. Формування деонтологічної культури студентів вищих 

навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи: автореф. дис.... канд. пед. наук : 

13.00.07. К. : Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2011. 18 с 

2. Шейнов В. П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми / В. 

П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2010. – 463 с. 

3. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування 

та розвитку. Матеріали для ознайомлення з результатами проекту №49169. URL: 

http://iro.org.ua/ua/main/research/22 (дата обращения: 08.11.2016).  

4. Альтба Ф.Г. Академическая свобода: реалистическая оценка // Международное 

высшее образование. URL: http://ihe.nkaoko.kz/archive/14/292/ (дата обращения: 01.11.2016).  

5. Бакіров В.С. Академічна культура українського студентства: основні чинники 

формування та розвитку. Результати всеукраїнського соціологічного дослідження. URL: 

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07- 17/2015.pdf (дата обращения: 

03.11.2016).  

6. Вища освіта в Україні: громадська думка студентів (2015). 

Загальнонаціональне опитування студентів / Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька 

Кучеріва, фірма “Юкрейніан соціолоджі сервіс” – Режим доступу: 

http://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv 

 

14. Інформаційні ресурси 
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