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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), лабораторні (24 год.), 

самостійна робота (44 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем лабораторних занять змістових модулів та 

виступити з презентацією чи інформуванням додатково 

(оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Навчальна дисципліна сприяє здобуттю знань щодо 

принципів, норм і правил професійно-педагогічної 

поведінки; алгоритмів визначення типових помилок 

педагогічної поведінки, пов’язаних із порушенням норм 

педагогічної моралі;. особливостей етичної поведінки 

вчителя при розв’язанні складних педагогічних ситуацій: 

розробки алгоритму індивідуальної педагогічної взаємодії; 

соціальна та виховна значущість дотримання вчителем 

норм педагогічної етики у професійній діяльності. 

Чому це треба вивчати? Мета: формування у майбутніх учителів географії 

моральних цінностей педагогічної професії через засвоєння 

її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної 

етичної культури на рефлексивній основі. 

Яких результатів можна Знає основні історичні етапи, сучасний стан та 
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досягнути? перспективи розвитку географічної деонтології. 

Вміє використовувати знання про професійний 

кодекс педагога в повсякденній практичній діяльності; 

використовувати знання про професіограми професій для 

розв’язання нестандартних ситуацій; використовувати 

деонтологічні знання в діловому спілкування з колегами й 

вихованцями; уміння використовувати деонтологічні 

знання для роз’яснення конфліктних ситуацій. 

Здатний застосовувати знання із географічної 

деонтології в освітньому процесі при викладанні дисциплін 

географічного циклу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до критичного осмислення проблем у 

навчанні, власної професійній діяльності та на межі 

предметних галузей. 

Здатність використовувати методи наукового 

дослідження та вміння їх застосовувати на практиці.  

Здатність аналізувати структуру та різноманітність 

даних, які використовуються у географічній деонтології. 

Здатність застосовувати знання із географічної 

деонтології в освітньому процесі. 

Зміст дисципліни Поняття та предмет географічної деонтології. Поняття, 

форми та зміст географічної діяльності. Професійна етика в 

педагогічній діяльності. Політичні, інформаційні, естетичні 

та психологічні аспекти географічної діяльності. 

Характеристика професійних, моральних норм діяльності 

вчителя. Педагогічне табу. Роль педагогічної етики вчителя 

у реалізації основних прав і свобод дитини. Особливості 

етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях. 

Деонтологічна культура педагога Деонтологічна 

майстерність майбутнього вчителя. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять; підготовка до усного 

опитування; оформлення матеріалів лабораторної роботи; 

виконання модульного контролю; опрацювання 

тем, винесених на самостійне вивчення. 

Міждисциплінарні зв’язки Педагогіка, Логіка, Етика, Естетика, Культурологія,  

Філософія, Теологія, Історія, Культурологія, Географія 

людської діяльності. 
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