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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Характеристика навчальної дисципліни «Етика соціального працівника» для денної форми
навчання
Галузь знань,
спеціальність,
Характеристика навчальної
Найменування показників
освітня програма,
дисципліни
освітній ступінь
Вибіркова
Денна форма навчання
Рік навчання 3 курс
Семестр 6-ий
Кількість годин / кредитів
«23 Соціальна робота»,
Лекції 30 год.
120 год. / 4 кредити
«231 Соціальна робота»,
Практичні (семінарські) 22 год.
«Соціальна робота»,
Самостійна робота 60 год.
«бакалавр»
Консультації 8 год.
ІНДЗ: є
Форма контролю: екзамен
2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою навчальної дисципліни «Етика соціального працівника» є сформувати етичну
компетентність майбутніх соціальних працівників.
Завданнями навчальної дисципліни «Етика соціального працівника» є сформувати:
1) систему моральних цінностей, ціннісних орієнтацій, почуттів, переконань, знань з етики
та деонтології соціальної роботи;
2) мотивацію до здійснення етичних професійних дій, направлених на благополуччя особи,
сім’ї, громади, спільноти, суспільства;
3) уміння і навички застосовувати етичні стандарти поведінки в соціальній роботі;
4) готовність і здатність реалізувати етичні принципи та норми етичної поведінки
відповідно до професійних обов’язків, функцій, завдань.
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Етика соціального працівника» із
теорією та технологіями соціальної роботи, соціальною педагогікою, конфліктологією.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати професійні завдання й етичні
проблеми в соціальній роботі.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність аналізувати інформацію, оцінювати можливості її використання в професійній
діяльності.
2. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу.
3. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність).
4. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, партнерство.
Фахові компетентності (ФК):
1. Здатність прогнозувати та оцінювати результати соціальної роботи на основі дотримання
етичних стандартів.
2. Здатність застосовувати етичні принципи та норми етичної поведінки в різних сферах
соціальної роботи.
3. Здатність приймати етичне рішення в соціальній роботі.
4. Здатність ефективно розв’язувати етичні проблеми у різних соціальних ситуаціях.
5. Здатність брати на себе відповідальність за прийняті етичні рішення та їх виконання.
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6. Здатність співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі
й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з
іншими фахівцями.
7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(експертами з інших галузей/видів професійної діяльності), налагоджувати взаємодію державних,
громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Етичні стандарти поведінки соціального працівника
Тема 1. Етична компетентність соціального працівника
Кваліфікаційна характеристика соціального працівника. Сутність, структура, зміст етичної
компетентності соціального працівника. Компоненти етичної компетентності соціального
працівника: когнітивно-ціннісний, емоційно-мотиваційний, практично-діяльнісний, рефлексивнорезультативний. Рівні сформованості етичної компетентності соціального працівника: високий,
середній, низький.
Тема 2. Етика соціальної роботи
Причини етичної регламентації діяльності соціального працівника. Етика соціальної роботи –
відносно самостійний розділ етичної науки: об’єкт, предмет, мета, завдання. Основні категорії
етики соціальної роботи: мораль, моральна свідомість, моральні відносини, моральна поведінка,
професійний обов’язок, професійна відповідальність. Основні функції етики соціальної роботи.
Тема 3. Етика соціальної роботи: міжнародні принципи та стандарти
Етичні принципи в соціальній роботі. Основні види інтересів у соціальній роботі. Основні
стандарти етичної поведінки соціального працівника. Стандарти етичної поведінки соціального
працівника стосовно клієнтів. Стандарти взаємовідносин соціального працівника з агентствами й
організаціями. Стандарти етичної поведінки соціального працівника у відносинах з колегами.
Стандарти етичної поведінки соціального працівника стосовно професії.
Тема 4. Кодекс етики соціального працівника
Поняття про кодекс етики соціального працівника. Функції етичного кодексу соціального
працівника. Основні джерела формування етичних норм соціальної роботи. Вимоги до етичного
кодексу соціального працівника. Етичний кодекс соціального працівника як нормативна система:
загальна характеристика.
Тема 5. Етичні аспекти деяких видів діяльності соціального працівника
Етичні аспекти досліджень у соціальній роботі. Принципи надання соціальних послуг та
вимоги до роботи з отримувачами соціальних послуг. Зміст та етапи надання соціальних послуг
соціальним працівником. Етичні аспекти взаємодії соціального працівника з клієнтом у процесі
надання соціальних послуг.
Тема 6. Деонтологія окремих видів взаємодії в соціальній роботі
Поняття про деонтологію соціальної роботи. Відповідальність і обов’язок соціального
працівника перед суспільством і державою. Відповідальність і обов’язок соціального працівника
перед професією. Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед колективом.
Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед клієнтом і його близькими.
Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед самим собою.
Змістовий модуль 2. Етика та спілкування соціального працівника
Тема 7. Спілкування як професійно-етичний феномен соціального працівника
Поняття, особливості, функції, види спілкування. Сутність, особливості
спілкування соціального працівника. Структура спілкування соціального
Характеристика стилів спілкування соціального працівника. Методика
індивідуального стилю спілкування. Прийоми, які забезпечують ефективність
соціального працівника.
Тема 8. Активне слухання соціального працівника

діалогічного
працівника.
формування
спілкування
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Роль активного слухання в спілкуванні соціального працівника. Типи слухачів у
спілкуванні. Характеристика видів активного слухання: рефлексивне і нерефлексивне. Прийоми
активного слухання (з’ясування, перефразування, резюмування, відображення почуттів,
формулювання запитань і відповідей) та умови їх ефективного використання. Рекомендації для
оволодіння вміннями, навиками активного слухання.
Тема 9. Невербальні засоби спілкування соціального працівника
Характеристика невербальних засобів спілкування. Міміка людини. Пантоміміка людини:
жести, постава, хода. Класифікація та характеристика жестів залежно від їх призначення. Типи
постави людини. Типи ходи людини. Дистанція (просторова організація) спілкування.
Тема 10. Бар’єри в спілкуванні соціального працівника
Контакт у спілкуванні соціального працівника. Характеристика позицій у спілкуванні.
Чинники, які сприяють або протидіють оптимальній взаємодії. Бар’єри в спілкуванні соціального
працівника. Види бар’єрів (соціальний, психологічний, фізичний, естетичний, смисловий) та їх
характеристика. Малоефективні моделі спілкування. Методика контактної взаємодії як
ефективний спосіб подолання бар’єрів у спілкуванні.
Тема 11. Конфлікти в діяльності соціального працівника
Сутність і причини виникнення конфліктів у діяльності соціального працівника. Види
конфліктів. Характеристика стратегій розв’язання конфліктів: конкуренція або суперництво,
співробітництво, компроміс, уникнення, пристосування. Професійно-етичні вимоги і норми
діяльності соціального працівника в умовах конфлікту.
Тема 12. Майстерність соціального працівника в керуванні самопочуттям
Сутність емоцій та почуттів соціального працівника. Етапи виникнення емоцій і почуттів.
Причини виникнення стресових ситуацій у діяльності соціального працівника. Професійне
вигорання соціального працівника. Рекомендації щодо профілактики професійного вигорання
соціального працівника.
Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання представляється у вигляді
таблиці 3.
Таблиця 3
Структура навчальної дисципліни «Етика соціального працівника» для денної форми
навчання
ЛекПракт.
Сам.
ції
занят.
роб.
Змістовий модуль 1. Етичні стандарти поведінки соціального працівника
Тема 1. Етична компетентність соціального
2
–
7
5
працівника
Тема 2. Етика соціальної роботи
2
–
7
5
Тема 3. Етика соціальної роботи: міжнародні
2
2
9
5
принципи та стандарти
Тема 4. Кодекс етики соціального працівника
2
2
10
5
Тема 5. Етичні аспекти деяких видів діяльності
2
2
10
5
соціального працівника
Тема 6. Деонтологія окремих видів взаємодії в
2
2
9
5
соціальній роботі
12
8
Разом за модулем 1
52
30
Змістовий модуль 2. Етика та спілкування соціального працівника
Тема 7. Спілкування як професійно-етичний
2
2
10
5
феномен соціального працівника
Тема 8. Активне слухання соціального
2
2
10
5
Назви змістових модулів і тем

Усього

Консультації
–
–
–
1
1
–
2
1
1
5

працівника
Тема 9. Невербальні засоби спілкування
соціального працівника
Тема 10. Бар’єри в спілкуванні соціального
працівника
Тема 11. Конфлікти в діяльності соціального
працівника
Тема 12. Майстерність соціального працівника в
керуванні самопочуттям
Разом за модулем 2
Всього годин:

12

2

4

5

1

12

4

2

5

1

12

4

2

5

1

12

4

2

5

1

68
120

18
30

14
22

30
60

6
8

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Скласти глосарій основних понять з навчальної дисципліни «Етика соціального
працівника» за алфавітом: етика соціальної роботи, соціальний працівник, етичний кодекс
соціального працівника, етичний принцип соціальної роботи, норми етичної поведінки
соціального працівника, мораль, моральна свідомість, моральні відносини, моральна поведінка,
моральна дія, професійний обов’язок, професійна відповідальність, деонтологія соціальної роботи,
спілкування соціального працівника, активне слухання, невербальні засоби спілкування, міміка,
пантоміміка, дистанція (просторова організація) спілкування, бар’єр у спілкуванні, конфлікт,
емоція, почуття, самопочуття соціального працівника, стрес, професійне вигорання соціального
працівника.
2. Зробити категоріальний аналіз основних понять з навчальної дисципліни «Етика
соціального працівника»: етика соціальної роботи, етичний кодекс соціального працівника,
етичний принцип соціальної роботи, норми етичної поведінки соціального працівника,
професійний обов’язок, професійна відповідальність, професійне вигорання соціального
працівника.
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ): є
Визначити цільові групи клієнтів в професійній діяльності соціальних працівників та
ознайомитися з принципами, змістом, етапами надання соціальних послуг згідно з переліком
Державних стандартів соціальних послуг:
1. Державний стандарт соціальної послуги профілактики (наказ Міністерства соціальної
політики України від 10.09.2015 № 912) [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15
2. Стандарт надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми (наказ
Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 № 458) [Електронний ресурс] // Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13
3. Стандарт надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми
(наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458) [Електронний ресурс] //
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1328-13#n4
4. Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей,
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12. Державний
стандарт
соціальної
послуги
соціального
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13
16. Державний стандарт денного догляду (наказ Міністерства соціальної політики України
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Режим
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України
від
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№
58)
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//
Режим
доступу:
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18. Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до
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Режим
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1447-13
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Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розробленого за темами проектів, модульна контрольна робота, підсумкове тестування.
Таблиця 6.1
Розподіл балів з навчальної дисципліни «Етика соціального працівника» для денної форми
навчання
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1

Модуль
2
ІНДЗ

Змістовий модуль 2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

3

3

3

3

3

3

6

3

3

Т
12
3

7

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 3
МКР 1
30

МКР
2
30

Загальна
кількість
балів

100

Таблиця 6.2
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Шкала оцінювання
Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен
Перелік питань до екзамену
1. Кваліфікаційна характеристика соціального працівника.
2. Сутність і структура етичної компетентності соціального працівника.
3. Зміст і рівні сформованості етичної компетентності соціального працівника.
4. Причини етичної регламентації діяльності соціального працівника.
5. Етика соціальної роботи – відносно самостійний розділ етичної науки: об’єкт, предмет,
мета, завдання.
6. Основні категорії етики соціальної роботи: мораль, моральна свідомість, моральні
відносини, моральна поведінка, професійний обов’язок, професійна відповідальність.
7. Основні функції етики соціальної роботи.
8. Основні види інтересів у соціальній роботі.
9. Поняття про кодекс етики соціального працівника.
10. Функції етичного кодексу соціального працівника.
11. Основні джерела формування етичних норм соціальної роботи.
12. Вимоги до етичного кодексу соціального працівника.
13. Етичний кодекс соціального працівника як нормативна система.
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14. Етичні принципи діяльності соціальних працівників України.
15. Норми етичної поведінки соціальних працівників стосовно професії.
16. Норми етичної поведінки соціальних працівників стосовно колег.
17. Норми етичної поведінки соціальних працівників стосовно клієнтів.
18. Норми етичної поведінка соціальних працівників стосовно взаємодіючих організацій.
19. Етичні аспекти досліджень у соціальній роботі.
20. Принципи надання та вимоги до роботи з отримувачами соціальних послуг згідно з
переліком Державних стандартів соціальних послуг.
21. Зміст надання соціальних послуг соціальним працівником згідно з переліком
Державних стандартів соціальних послуг.
22. Етапи надання соціальних послуг соціальним працівником.
23. Етичні аспекти взаємодії соціального працівника з клієнтом у процесі надання
соціальних послуг.
24. Поняття про деонтологію соціальної роботи.
25. Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед суспільством і державою.
26. Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед професією.
27. Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед колективом.
28. Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед клієнтом і його близькими.
29. Відповідальність і обов’язок соціального працівника перед самим собою.
30. Поняття, особливості, функції, види спілкування соціального працівника.
31. Сутність, особливості діалогічного спілкування соціального працівника.
32. Структура спілкування соціального працівника.
33. Характеристика стилів спілкування соціального працівника.
34. Прийоми, які забезпечують ефективність спілкування соціального працівника.
35. Методика формування індивідуального стилю спілкування соціального працівника.
36. Сутність і значення активного слухання в спілкуванні соціального працівника.
37. Типи слухачів у спілкуванні.
38. Характеристика видів активного слухання: рефлексивне і нерефлексивне.
39. Прийоми активного слухання (з’ясування, перефразування, резюмування, відображення
почуттів, формулювання запитань і відповідей), умови їх ефективного використання.
40. Рекомендації для оволодіння вміннями, навиками активного слухання.
41. Характеристика невербальних засобів спілкування: міміка, пантоміміка людини.
42. Пантоміміка людини: жести, постава, хода.
43. Класифікація та характеристика жестів залежно від їх призначення.
44. Сутність і види дистанції (просторової організації) спілкування.
45. Контакт у спілкуванні соціального працівника.
46. Характеристика позицій у спілкуванні.
47. Чинники, які сприяють або протидіють ефективній взаємодії соціального працівника.
48. Сутність, види, характеристика бар’єрів (соціальний, психологічний, фізичний,
естетичний, смисловий) в спілкуванні соціального працівника.
49. Малоефективні моделі спілкування.
50. Методика контактної взаємодії як ефективний спосіб подолання бар’єрів у спілкуванні.
51. Сутність, причини виникнення, види конфліктів у діяльності соціального працівника.
52. Характеристика стратегій розв’язання конфліктів: конкуренція або суперництво,
співробітництво, компроміс, уникнення, пристосування.
53. Етичні норми діяльності соціального працівника в умовах конфлікту.
54. Сутність та етапи виникнення емоцій і почуттів соціального працівника.
55. Причини виникнення стресових ситуацій у діяльності соціального працівника.
56. Сутність, ознаки, причини професійного вигорання соціального працівника.
57. Методи саморегуляції самопочуття соціального працівника.
58. Рекомендації щодо профілактики професійного вигорання соціального працівника.
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