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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни ―Етика та естетика‖ є 

ознайомлення з основними категоріями етики та естетики, особливостями 

професійної етики, моральним змістом трудової діяльності, службовим 

етикетом і формами ділового спілкування, а також розвиток морально-

естетичної культури здобувачів вищої освіти, формування гуманістичного 

ставлення до професійної діяльності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни ―Етика та естетика‖ є: 

сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти почуття професійного і 

громадянського обов'язку, гуманності, толерантності, чесності, патріотизму та 

інших моральних якостей; ознайомлення з теоретичними основами професійної 

етики та естетичної культури; вивчення і систематизація основних етичних та 

естетичних категорій; ознайомлення з особливостями прояву морального 

чинника у професійній діяльності; вивчення проблеми морального вибору і 

моральних конфліктів у професійній діяльності; формування навичок і знань 

ділового спілкування і службового етикету; набуття здатності орієнтуватися в 

основних напрямках і течіях сучасної етики та естетики, їх безпосереднього 

відтворення у духовному світі людини. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

 знати: філософсько-методологічний зміст категоріально-понятійного 

апарату навчальної дисципліни з метою його застосування в професійній 

діяльності; основні напрями і течії сучасної етики та естетики, їх 

безпосереднього відтворення у духовному світі людини; вимоги основних 

нормативно-правових актів у сфері моралі та етики; основи службового етикету 

і форми ділового спілкування; 

 вміти: орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної етики та 

естетики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі людини; оцінити 

ситуацію морального вибору і морального конфлікту, визначити шляхи їх 
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розв’язання та при потребі ступінь професійного ризику; обґрунтувати та 

забезпечити виконання комплексу робіт з попередження виникнення 

конфліктних ситуацій у сфері ділового спілкування і етикету; орієнтуватися в 

основних нормативно-правових актах у сфері моралі та етики; розвивати 

творчий потенціал, що спрямований на досягнення успіху у професійній 

діяльності, підтримувати прагнення до самовдосконалення та найвищої 

професійної майстерності.  
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Етика ділових стосунків 

Мета: ознайомитися із сутністю етики ділових стосунків; розкрити 

поняття ділового етикету, його сфери та форми; ознайомитися з поняттям 

протоколу та його етичними принципами. 

Питання до теми 

1. Сутність етики ділових стосунків. 

2. Поняття ділового етикету, його сфери та форми. 

3. Службовий етикет як різновид ділового етикету. 

4. Діловий та дипломатичний протокол. Етичні принципи протоколу. 

Короткі теоретичні відомості 

Етика ділових стосунків – система знань про моральні аспекти ділових 

стосунків між людьми, а також людиною і суспільством. 

Як складова економічної етики та етики бізнесу, етика ділових стосунків 

визначає систему моральних цінностей, критеріїв і параметрів у відносинах між 

виробниками і споживачами, між організаціями (підприємствами), між 

організаціями та державою, у самих організаціях та ін. 

Використання принципів і норм етики ділових стосунків впливає на: 

 регулювання відносин між економічними суб’єктами ринку на підставі 

виконання договірних зобов’язань і дотримання права (виконання сторонами 

контрактних зобов’язань, покриття збитків партнеру в разі заподіяння шкоди, 

запобігання порушенням ділової практики та вільної конкуренції, додержання 

правил і норм, що стосуються реклами, використання товарних знаків та ін.); 

 виконання норм і правил державного регулювання, в основу яких 

покладено заходи контролю з боку держави за додержанням законодавства, 

стандартів, постанов і розпоряджень з конкретних питань підприємницької 

діяльності; 
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 регулювання відносин бізнесу зі споживачами, спрямоване на сумлінне 

ставлення до споживача (чесність і достовірність характеру реклами, 

задоволення вимог споживачів щодо кількості, якості, асортименту, новизни, 

технічних характеристик товарів, дотримання стандартів і вимог щодо 

сертифікації продукції та ін.); 

 відносини бізнесу із суспільством, які передбачають рішення та дії 

підприємців, спрямовані на підвищення рівня життя як працівників організації, 

так і суспільства загалом; 

 культуру ділового партнерства, що базується на довірі, добропорядності, 

чесності, умінні дотримуватися свого слова, виключенні обману, 

безвідповідальності, зловживань довірою партнера, а також забезпеченні 

етичного ставлення підприємця до своїх працівників. 

Важливою запорукою успішної діяльності організації є менеджмент 

(управління). У сучасних теоріях управління значна роль відводиться етичним 

аспектам управління. 

Як складова менеджменту організації етика ділових стосунків визначає 

систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів відносин між керівником 

і співробітниками, відносин в організації загалом. 

Ефективність бізнесу, ефективність діяльності організації значною мірою 

залежать від моральних якостей керівника, які виявляються у його діловій 

поведінці, взаємодії та спілкуванні (відповідальність за доручену справу, 

корпоративна солідарність, самовдосконалення, повага до людей та ін.). 

Американська асоціація вищих керівників 250 корпорацій опублікувала 

звіт про етичну політику і практику своїх членів. У звіті зроблено висновок про 

те, що менеджери, особливо вищої ланки, повинні підтримувати норми етичної 

поведінки, бути ініціаторами формування етичних цінностей у компаній. 

Значущість етики ділових стосунків також полягає у тому, що вона 

виконує функції не тільки морального оцінювання, але, що важливо, є засобом 

прийняття рішень, що дає можливість правильно вирішувати бізнесові та 
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управлінські питання, розв’язувати суперечливі та конфліктні моральні 

проблеми. 

Діловий етикет – норми, які регулюють стиль роботи, манеру поведінки і 

спілкування під час розв’язання ділових проблем; це встановлений порядок і 

норми взаємовідносин на службі, з керівництвом, у відносинах між колегами, 

партнерами, клієнтами. 

Важливими сферами та формами ділового етикету є: 

 офіційні та протокольні форми привітання та представлення; 

 подарунки в ділових відносинах; 

 етикет національних символів; 

  візитна картка; 

  діловий одяг; 

  ділова субординація; 

  етикет у рекламі та ін. 

Діловий етикет потрібно розглядати в поєднанні з етикою, оскільки лише 

за такої умови його використання є плідним, бо сприяє ефективній взаємодії 

керівника з підлеглими, співробітників між собою, працівників будь-якої 

установи з клієнтами. 

Різновидом ділового етикету є службовий етикет. 

Службовий етикет – сукупність найдоцільніших правил поведінки там, 

де відбувається професійна діяльність (на виробництві, у будь-якій організації). 

Дотримання правил і вимог службового етикету є обов’язковим для всіх, 

адже це сприяє створенню сприятливого морально-психологічного клімату для 

людей, під впливом якого формується гарний настрій людини. Гарний настрій 

впливає на здоров’я людини, на продуктивність її праці. Не випадково великі 

фірми та корпорації створюють власні кодекси честі, у яких передбачено норми 

взаємин і правила службового етикету. 
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Важливим аспектом подальшого розвитку ділового етикету стосунків є 

пошук, вироблення його засадничих принципів. Так, відомий американський 

соціолог Джен Ягер базовими визначає шість таких принципів: 

 пунктуальність (вчасно виконуйте роботу); 

 конфіденційність (не говоріть лишнього); 

 увічливість, привітність і доброзичливість; 

 уважне ставлення до оточуючих (турбуйтеся про інших, а не тільки про 

себе); 

 зовнішній вигляд (умійте правильно одягатися); 

 грамотність (говоріть і пишіть гарною мовою). 

Успішність ділових контактів між партнерами, особливо представниками 

різних країн, значною мірою залежить від дотримання певних протокольних 

звичаїв і правил. 

Діловий протокол – правила, що регламентують порядок зустрічей і 

проводів делегацій, проведення бесід і переговорів, організацію прийомів, 

форму одягу, ведення ділового листування, підписання договорів, угод та ін. 

Протокол допомагає створити дружню і невимушену обстановку під час 

зустрічей, переговорів, прийомів, що сприяє взаєморозумінню і досягненню 

бажаних результатів, допомагає вирішенню ділових питань. 

У міжнародних стосунках використовується дипломатичний протокол – 

сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках. Він 

є складовою дипломатії та формою, яка створює відповідні умови відносин між 

державами, урядами на основі миру, взаємоповаги, дружби. 

Дипломатичний протокол є зразком міжнародного спілкування, на який 

рівняються всі організації та приватні особи. Норми протоколу обов’язкові для 

виконання всіма учасниками міжнародного спілкування. Відступ від 

дипломатичного протоколу або порушення його норм сприймається як 

неповага до держави і може призвести до конфліктних ситуацій. 
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На відміну від дипломатичного, правила ділового протоколу більш 

гнучкі, їх дотримуються менш суворо. 

Основними етичними принципами ділового протоколу, на думку 

фахівців, є ввічливість, тактовність, взаємоповага, гідність, порядність . 

Дотримання правил ділового протоколу дає можливість підтримувати 

порядність і престиж фірми, сприяє створенню сприятливого психологічного 

клімату в процесі спілкування, що впливає на успішне вирішення справи та 

закладення підґрунтя  для взаємовигідних ділових стосунків в подальшому. 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Сформулюйте  вимоги до усного ділового мовлення. 

Завдання 2. Продовжіть речення: 

1. Етикет − це ... 

2. Службовий етикет визначає ... 

3. Перше враження від людини складається з того, наскільки ... 

4. Поганий настрій не слід ..., оскільки ... 

5. Загальна і мовна культура людини виявляється у ... 

6. Пошанна множина в українській мові виражається тільки ... 

7. Невід’ємним атрибутом ділового життя сьогодні є ... 

Завдання 3. На вашу думку, які найбільш гострі проблеми етичних 

відносин? Свою думку обґрунтуйте. 

Завдання 4. Поміркуйте, в чому полягає необхідність упровадження 

етики ділових стосунків у сферу педагогічної діяльності?  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке етика ділових стосунків ? 

2. У чому полягає значимість етики ділових стосунків? 

3.  Сформулюйте визначення ділового етикету. 

4. Розтлумачте сфери та форми ділового етикету. 

5.  Що таке протокол? Які основні етичні принципи протоколу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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6. Як дотримання правил ділового протоколу сприяє підвищенню престижу 

підприємства? 

7. Розкрийте сутність службового етикету. 

Література [1. С. 35 ‒ 85; 2. С. 10 ‒ 15] 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Професійна етика і етикет. Особливості професійної етики 

Мета: ознайомитися із сутністю  професійної етики та її особливостями; 

розкрити поняття професійного етикету. 

Питання до теми 

1. Сутність професійної етики. Особливості професійної етики. 

2. Професійний етикет. 

3. Професійний етикет у педагогічній діяльності викладача інформатики.  

Короткі теоретичні відомості 

 Під професійною етикою прийнято розуміти історично сформовану 

сукупність моральних приписів, норм, кодексів, оцінок, наукових теорій про 

обов’язкову поведінку представника певної професії, його моральні якості, що 

випливають із соціальних функцій і обумовлені специфікою трудової 

діяльності. 

Професійна етика у сфері етичного пізнання є конкретизацією загальних 

етичних норм, викликана до життя не тільки специфікою відносин професійних 

колективів до суспільства в цілому, але й особливістю особистісних відносин у 

професійній діяльності. Наявність специфічних відносин між людьми в 

професійних групах формує особливість моральних норм, покликаних 

регулювати ці відносини. За всієї своєрідності цілей і завдань тієї чи іншої 

професії, які породжуються різними соціальними умовами, у них є і сталі 

елементи, що випливають із самої природи професійної діяльності. 

Суспільство розглядає моральні якості працівника як один з головних 

елементів професійної придатності. Загальні моральні норми мають бути по-

особливому конкретизовані в його трудовій діяльності з урахуванням 
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специфіки праці, структури моральних відносин, притаманних цьому типу 

професій. 

У сучасному суспільстві особисті якості індивіда досить показово 

виявляються і в його ділових характеристиках, ставленні до роботи, рівні 

професійної придатності. Усе це визначає надзвичайну актуальність питань, що 

становлять зміст професійної етики. Справжній професіоналізм спирається на 

такі моральні норми як обов’язок, чесність, вимогливість до себе і своїх колег, 

відповідальність за результати роботи та ін. Характер трудової діяльності в 

постіндустріальному суспільстві об’єктивно диктує не тільки нерозривну 

єдність професійних і моральних якостей людини, але й передбачає якісно 

новий рівень реалізації останніх. 

Проблематика етики професійних груп передбачає такі питання: 

 моральний статус групи; 

 професійно типові ситуації, що вимагають певної позиції; 

 моральні обов’язки та критерії їх виконання, що витікають з етики; 

 моральні кодекси, сформульовані у вигляді зводу моральних цінностей і 

норм. 

Змістом професійної етики є кодекси поведінки, які приписують певний 

тип моральних взаємин між людьми і способи обґрунтування цих кодексів.  

Професійна етика вивчає:  

 відносини трудових колективів і кожного фахівця окремо;  

 моральні якості особистості фахівця, які забезпечують найкраще 

виконання професійного обов’язку;  

 взаємини усередині професійних колективів і  специфічні моральні 

норми, характерні для цієї професії;  

 особливості професійного виховання. 

Професійний етикет – це норми, що регламентують стиль роботи 

працівника та манери його спілкування зі своїми колегами, а також клієнтами, 

студентами та ін., гарний зовнішній вигляд, професійний дресс-код. 
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Професійний етикет пов’язаний з культурою мови, що є джерелом 

спілкування. 

Чітка вимова, правильна дикція, нешвидкий темп характеризують людину як 

освідчену та професійно обізнану. 

Начитаність і чистота вимови не допускає в професійній етиці 

використання слів-паразитів і лайливих слів. Вимова працівника має постійно 

відповідати певній ситуації та професійному рівню його слухачів. Її потрібно 

постійно збагачувати професійними висловами, прислів’ями. 

Професійна вимова передбачає стислість, грамотність, точність і ясність 

думки. 

Науковці запевняють, що у професійному етикеті вираз обличчя, поза 

людини та її жести, артикуляція мають більш важливе значення, ніж сама мова. 

Отже, «мова тіла» повинна має гармоніювати зі спілкуванням за допомогою 

мовних знакових одиниць, доповнюючи та підсилюючи його. Вербальне 

спілкування краще впливає на людину , підштовхує до впевненості та 

відкритості . 

Професійний етикет невербального спілкування може включати в себе 

такі елементи, як: відстань − можна розрізняти близьку − інтимна, особистісна, 

і неблизька – соціальна та офіційна. Наші очі є «дзеркалом душі», отже, вони 

можуть розповісти про те , про що не скажуть слова. Мова наших поглядів 

дуже багата, розкішна. Наприклад ми можемо говорити: розумний погляд, пусті 

очі, невеселий погляд тощо. Також ми вживаємо досить часто і 

словосполучення, які спонукають до дії, тобто дієслівні, такі як, наприклад: не 

відводити очей, зловити погляд. 

Жести рук можуть указувати на те, що людина може бути не досить 

впевнена в собі, неспокійна, або чимось обурена. Але також і навпаки, людина 

може бути впевненою, урівноваженою, спокійною. 

Постава може бути мимовільна або навмисна, тобто – струнка, рівна, 

сутула, згорблена, пихата. 
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 Професійна етика вчителя інформатики враховує різноманітні обставини 

здійснення педагогічної праці та непрості моральні колізії, що можуть 

виникнути в цьому процесі. Йдеться про те, що кожен учень (студент) уже 

зазнав чийогось впливу, він продовжує залишатися об’єктом багатьох чинників 

впливу, більшість з яких діє стихійно, багатопланово, не завжди конструктивно: 

сім’я, вулиця, ЗМІ тощо. Педагогічна діяльність має коригувати ці впливи. 

Окрім того, не всі люди, які працюють у виховній системі, є педагогами за 

покликанням, кожна особистість не позбавлена вад, зокрема й моральних. Від 

професіоналізму, моральної культури вчителя інформатики, насамперед його 

доброти і вимогливості, часто залежать характери та долі сотень і тисяч людей, 

що підсилює його особливу відповідальність за результати діяльності. 

Педагог повинен не тільки добре знати навчальну дисципліну, а й уміти 

передати свої знання учню, сформувати в нього відповідні уміння і навички. 

Важливою його рисою є селективне відношення до інформації, яка постійно 

збільшується, використання найістотнішої, найнеобхіднішої для майбутньої 

діяльності учнів. Він не може не зважати на навчальну програму, але й не має 

сліпо прив’язуватися до неї. Саме цим зумовлений творчий характер 

педагогічної діяльності, ознаками якої є: 

 неминучість у педагогічній діяльності елементів експромту; проведення 

уроку (а тим більше лекції), що часто сковує творчі можливості; 

 використання знань і навичок риторики; 

 апелювання педагога не лише до теоретичної свідомості слухачів, а й до 

їх уяви і почуттів, що залежить від образного мислення, вміння мовою образів 

інтерпретувати теоретичний матеріал; 

 критичне відношення до літератури, до себе, своїх знань, переконань, 

світогляду. 

Специфіку педагогічної етики обумовлюють вимоги педагога до 

діяльності. Згідно з ними він повинен: 
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 любити свою дисципліну, цікавитися її досягненнями і проблемами; 

цінувати власну працю, убачати в ній серцевину смислу життя; 

 постійно пам’ятати про специфіку професії та враховувати її у своїй 

діяльності; 

 усвідомлювати відповідальність за результати діяльності; 

 гнучко, толерантно відноситися до вихованців; 

 зважати на реальність, насамперед на особливості поглядів, життєві 

настанови, цінні орієнтації молоді, впливаючи на них кваліфіковано вибраними 

виховними методами. 

Наслідком розмірковувань над своєю відповідністю вимогам сучасної 

школи (ЗВО) є наполеглива праця, спрямована на розвиток і вдосконалення 

педагогічної майстерності, особистих якостей, або відмова від педагогічної 

діяльності. 

Питання для обговорення 

1. Чому важливо розуміти мову рухів? 

2. Чому мова рухів неоднозначна? 

3. Як за допомогою відповідних жестів і пози можна спробувати зняти 

напружений стан партнера? 

4. Назвіть жести, що свідчать про впевнену і невпевнену поведінку. 

5. Чим визначається значення візуального контакту в професійному етикеті? 

Тестові завдання 

1. Надайте визначення поняття «педагогічна етика»: 

а) складне багатомірне психічне утворення, що поєднує в собі змістові та 

динамічні характеристики, які зумовлюють здатність учителя легко 

відмовитися від невідповідних ситуації способів поведінки, прийомів мислення 

й емоційного реагування і виробляти чи приймати нові, оригінальні підходи до 

розв’язання проблемної ситуації за незмінних принципів і моральних засад 

життєдіяльності; 
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б) дотримання педагогічного принципу міри у спілкуванні з учнями в 

найрізноманітніших сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до 

учнів, ураховуючи їхні особистісні риси і стосунки з ними; 

в) прийоми, засоби досягнення якоїсь мети, лінія поведінки когось; 

г) складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування 

моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука про різнобічні аспекти 

моральної діяльності вчителя; 

д) філософська наука, що вивчає мораль, з’ясовує її місце в системі 

суспільних відносин, досліджує моральні категорії, за допомогою яких 

виражаються моральні принципи, норми, оцінки, правила поведінки тощо. 

2. Надайте визначення поняття «педагогічний такт»: 

а) дотримування педагогічного принципу міри у спілкуванні з учнями в 

найрізноманітніших сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до 

учнів, ураховуючи їхні особистісні риси і стосунки з ними; 

б) риса особистості, що є вихованою здібністю, яка переросла у звичку 

дотримуватися міри у спілкуванні, не допускаючи дій і слів, які можуть бути 

неприємними для інших людей; 

в) наука про формування моралі в умовах педагогічного процесу; 

г) зведення норм поведінки, дотримування правил чемності, що склалися в 

суспільстві; 

д) складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування 

моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука про різнобічні аспекти 

моральної діяльності вчителя. 

3. Що можна віднести до предмета педагогічної етики як науки: 

а) функціонування та ефективність педагогічного процесу у вищому 

навчальному закладі; педагогічні закономірності формування й розвитку 

особистості студента; процес вищої освіти і самоосвіти; особистість науково-

педагогічного працівника; 

б) навчання, виховання і освіту; 
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в) закономірності вияву моралі у свідомості, поведінці, відносинах і 

діяльності педагога; моральну діяльність педагога і моральні відносини у 

навчально-виховному процесі; 

г) дослідження фундаментальних питань навчання і виховання, а саме: 

методологію науки; розвиток і виховання людської особистості; загальні 

закономірності процесу навчання і виховання; методи педагогічних досліджень; 

д) загальну теорію навчання усіх предметів. 

4. Назвіть основні функції педагогічної етики: 

а) повага до гідності школяра, уникнення образ, гуманність, 

спостережливість, уважність; 

б) загальні (виховна, регулятивна, гносеологічна, ціннісноорієнтовна) та 

специфічні (педагогічне коректування, випереджувальний вплив, відтворення 

моральних знань, вироблення імунітету проти моральних спотворень); 

в) виявлення досягнутих результатів, що слугує для вчителя формою 

зворотного зв'язку, без якого неможливе якісне управління процесом взаємодії; 

г) виховна, контролююча, розвивальна, навчальна, корегувальна; 

д) комунікативна, пізнавальна, психологічна, організаторська. 

5. Назвіть основні елементи у структурі педагогічної етики: 

а) почуття професійного обов’язку, почуття честі та совісті, почуття 

справедливості, почуття поваги, почуття вимогливості, любов до дітей; 

б) відносини вчителя з іншими вчителями, відносини вчителя з батьками 

учнів, відносини між учителем і учнем (учнівським колективом), відносини між 

учителем і керівництвом школи, відносини між учителем і суспільством. 

в) моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність; 

г) погляди, знання, пізнання, оцінки, ідеали, переконання, почуття, ціннісні 

орієнтації; 

д) потреба діяльності, мета діяльності, мотиви діяльності, засоби 

діяльності, досвід, самовиховання, просвітництво. 

6. Назвіть категорії педагогічної етики: 
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а) добро і зло, моральна відповідальність, гідність, педагогічний гуманізм, 

педагогічний оптимізм, патріотизм, справедливість, професійний обов’язок, 

професійна честь, професійно значущі якості; 

б) погляди на уподобання й почуття, світоглядні орієнтації та принципи, 

цілі й мотиви вчинків і стосунків, розмежування хорошого і поганого, 

порядності й непорядності, чесності й безчестя, справедливості й беззаконня, 

норми й ненормальності, милосердя й жорстокості; 

в) свідомість, підсвідомість, навички, звички, мотиви, прагнення, емоції, 

переконання, потреби; 

г) навчання, виховання, розвиток, формування, знання, уміння, навички; 

д) самопізнання, самооцінювання, саморегулювання, прогнозування, 

педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування; 

7. Назвіть складові елементи педагогічного такту: 

а) педагогічна тактовність, педагогічна гнучкість, професійні якості 

педагога, спеціальні вміння педагога, тактичні прийоми та засоби, рольові 

позиції; 

б) спостережливість, уважність, довіра, справедливість, витримка, 

самовладання, гуманність; 

в) комунікативні вміння, перцептивні вміння, рефлексивні вміння, 

сугестивні вміння, емпатійні вміння, уміння в галузі педагогічної техніки; 

г) вибір рішення, повага до гідності учня, міра виховного впливу, 

уникнення образ, настрій, гумор і дотепність; 

д) уважність, спостережливість, витримка, довіра, справедливість. 

8. Що можна віднести до тактичних прийомів і засобів у педагогічній тактиці 

вчителя: 

а) бесіда, лекції. дискусії, переконання, навіювання, приклад; 

б) педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування; 

моралізування, іронія, сарказм, пригнічення, пересторога; 
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в) повага до гідності школяра, уникнення образ, міри впливу, оцінювання 

знань, вибір рішення, обхідні шляхи, настрій; 

г) методи формування свідомості особистості школяра, методи 

стимулювання діяльності і поведінки школяра, методи самовиховання, методи 

організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду; 

д) інформативна бесіда, регулятивно-комунікативна бесіда, афективно-

комунікативна бесіда. 

9. Назвіть головні принципи педагогічного такту вчителя: 

а) принцип спрямування навчання  на розв’язання завдань освіти і  

загального розвитку студентів; принципи науковості,  наступності, 

систематичності і  послідовності навчання; принцип  наочності навчання; 

принцип поєднання різноманітних  форм навчання залежнос від  завдань, змісту 

і методів навчання; принцип створення необхідних  умов для навчання; 

принцип міцності, усвідомленості  і дієвості результатів освіти,  виховання і 

розвитку; 

б) принцип гуманістичної спрямованості впливу вчителя; принцип підходу 

до учнів з оптимістичною гіпотезою; принцип опертя на позитивне у вихованці; 

принцип єдності вимог і поваги до учня; принцип збереження власної гідності, 

зміцнення свого педагогічного авторитету; принцип раціоналізації негативних 

емоцій; принцип піклування про фізичне та моральне здоров’я студента; 

в) цілеспрямованість виховання; поєднання педагогічного керівництва з 

ініціативою і самодіяльністю студентів; повага до особистості студента, 

поєднана з розумною вимогливістю до неї; опора на позитивне в людині; 

урахування вікових та індивідуальних особливостей студентів; єдність 

педагогічних вимог школи, сім’ї та громадськості; єдність свідомості й 

поведінки; 

г) народність; природовідповідність; культуровідповідність; гуманізація; 

демократизація; етнізація; 
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д) зв’язок із суспільними потребами; урахування впливу 

найрізноманітніших чинників; взаємодія відбувається найуспішніше в 

природному для студента національному напрямі з урахуванням його 

менталітету; результати залежать від виховного впливу на внутрішній світ 

особистості, її духовність; визначальними є діяльність і спілкування; 

ефективність залежить від ставлення особистості до навколишньої дійсності 

взагалі та до спрямованих на неї педагогічних впливів зокрема. 

10. Надайте визначення поняття «педагогічна гнучкість»: 

а) гармонійне поєднання емоційної експресивності (чуйності) та емоційної 

стійкості вчителя, що виявляється в гнучкості поведінки вчителя, 

нестандартності, творчості, умінні контролювати емоції (психологічною 

умовою її розвитку є усвідомлення педагогом значення афективної сфери 

особистості в оптимізації спілкування, психічного і фізичного здоров’я вчителя 

й студента); 

б) неготовність до зміни програми дій відповідно до ситуаційних вимог; 

в) чинник, що за низького рівня педагогічної майстерності вчителя 

утруднює адекватне сприйняття та перетворення ним складних ситуацій 

спілкування і сприяє закріпленню жорстких стереотипів у виборі педагогічного 

впливу; 

г) складне багатомірне психічне утворення, що поєднує в собі змістові та 

динамічні характеристики, які зумовлюють здатність учителя легко 

відмовитися від невідповідних ситуації способів поведінки, прийомів мислення 

й емоційного реагування і виробляти чи приймати нові, оригінальні підходи до 

розв’язання проблемної ситуації; 

д) відсутність шаблонності, стереотипності, здатність до зміни ходу 

мислення, якщо цього вимагають дані. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке професійна етика? 

2. Які питання вивчає професійна етика?  



 

21 

 

3. Визначте поняття професійного етикету. 

4. Що передбачає професійна вимога? 

5. Поясніть значення невербального спілкування в професійному етикеті. 

6. Охарактеризуйте професійний етикет  педагогічної діяльності вчителя 

інформатики. 

Література [3. С. 48 ‒ 65; 4. С. 34 ‒ 51; 13] 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Авторитет керівника 

Мета: ознайомитися з особливостями роботи керівника, його нормами 

поведінки, розглянути, як виникають стресові ситуації та визначити шляхом їх 

запобігання, обговорити поняття авторитету керівника. 

Питання до розгляду 

1. Авторитет. Сторони авторитету. 

2. Стресові ситуації в роботі керівника. 

3. Особливості роботи керівника та норми його поведінки. 

4. Авторитет вчителя. 

Короткі теоретичні відомості 

Авторитет ‒ це соціальна роль, з якою пов'язані відповідні якості 

співробітників: високий рівень управлінських рішень, уміння розв’язувати 

виробничі проблеми та вирішувати конфлікти, адекватне прогнозування тощо. 

Авторитет ‒ це також психологічний стан особистості, що виконує цю 

роль. Він складається з усвідомлення своїх можливостей і компетенції, 

розуміння того, чого чекають від нього інші, визнання своїх прав і привілеїв. 

Тому підвищення авторитету керівником розцінюється як особиста перемога, а 

його втрата ‒ як трагедія. 

Тому необхідно розглядати дві сторони авторитету ‒ авторитет посади 

(тобто відповідний рівень обов’язків, відповідальності, прав, які надає і вимагає 

певна посада) й авторитет особистості, який характеризується відповідним 
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рівнем ділових та організаційних умінь і здібностей, морально-психологічних 

рис і принципів. 

В ідеалі авторитет особистості перевищує авторитет посади. Добре, коли 

вони збігаються, тоді керівника характеризують як відповідальну особистість, 

яка добре знає свої обов'язки і не зловживає своїми правами. 

Авторитет проявляється та підтримується у виявленні поваги, врахуванні 

думки, у хороших результатах роботи, симпатії з боку співробітників. 

Але авторитет особистості може бути нижчим, ніж авторитет посади, 

іншими словами, працівник не відповідає займаній посаді, вимогам. 

Сучасний керівник зазвичай працює в умовах: 

‒ дефіциту часу; 

‒ надлишку інформації; 

‒ ненормованого робочого дня; 

‒ постійного тиску з боку підлеглих і вищого керівництва; 

‒ вимушеного ризику; 

‒ одночасного розв’язування кількох різнорівневих завдань.  

Стрес: чинники, що його викликають, профілактика. 

 До загальних факторів, які викликають стрес, належать: 

‒ незадовільна організація службової діяльності (затримки, 

безвідповідальність, неритмічність), тобто відсутність системності в роботі; 

‒ недостатня кількість співробітників. Це змушує керівника виконувати 

крім своїх обов’язків, і обов'язки інших, створює дефіцит часу і знижує якість 

виконання своїх безпосередніх обов’язків; 

‒ режим робочого часу (робота в ненормовані та незручні години). Це 

порушує звичні біологічні ритми сну і працездатності; 

‒ виникнення і розв’язання раптових критичних проблем; 

‒ статусні проблеми (низький статус, невелика зарплата, недостатні 

перспективи службового просування); 
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‒ заорганізованість, формалізм і засідательська суєта (непотрібні ритуали і 

процедури). Це виявляється у паперотворчості та нескінченних нарадах; 

‒ невизначеність і непередбачуваність розвитку подій в організації (часта 

зміна в місцевій політиці, зміна завдань і цілей організації, часта ротація 

співробітників) «вириває» керівника зі звичного середовища, у якому він добре 

орієнтується і стабільно почувається. 

Окрім загальних, існують і специфічні стресори (чинники, що 

викликають стреси): нечіткі рольові обов’язки, високий рівень домагань, 

особливості взаємодії з підлеглими чи вищим керівництвом, особливості 

управлінської праці тощо. 

Профілактика стресів 

Активна протидія стресу — це низка заходів, прийомів; стратегія 

поведінки, що в поєднанні створюють систему, яка якщо не повністю усуває 

негативні наслідки стресу, то максимально послаблює їх. 

До структурних елементів цієї системи можна віднести: 

‒ аналіз індивідуальної картини стресу; 

‒ мобілізацію фізіологічних можливостей організму для протидії стресу за 

допомогою збільшення вживання рідини та правильного харчування, вправ для 

дихання, фізичних вправ, комбінування вправ на гнучкість і витривалість; 

‒ мобілізацію психофізіологічних можливостей для протидії стресу чи 

психічної саморегуляції: релаксації у формі нервово-м’язового розслаблення 

тіла; медитації як методу психічної саморегуляції за допомогою розумових дій. 

Особливості роботи керівника і норми його поведінки. 

Особливість роботи керівника полягає в тому, що йому необхідно 

постійно спілкуватися з людьми і працювати з інформацією. Таке інформаційне 

навантаження може призвести до цейтноту, нервувань, тобто стресів. 

Основна етична норма — збереження гідності людини незалежно від її 

статусу. 
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Президенти японських компаній уважють, що керівники повинні засвоїти 

такі якості і стандарти поведінки: 

‒ широта поглядів і глобальний підхід до проблем; 

‒ перспективне передбачення та гнучкість; 

‒ ініціативність та рішучість; 

‒ завзятість у роботі та безперервне самовдосконалення. 

На їхню думку, керівники повинні мати такі особисті якості: 

‒ уміти чітко формулювати цілі та установки; 

‒ уміти вислуховувати думки інших; 

‒ бути неупередженими, безкорисливими, лояльними; 

‒ мати здатність повністю використовувати можливості підлеглих 

правильно; 

‒ бути справедливим у ставленні до підлеглих; 

‒ бути привабливими; 

‒ уміти згуртовувати людей і створювати їм сприятливу атмосферу для 

роботи. 

Американці, які вміють рахувати гроші, уважають, що краще знайти 

хорошого, розумного менеджера і витратити певну суму, ніж витрачати 

вдесятеро більше через керівника, який не може спілкуватися з підлеглими. 

Психологи радять керівникам: 

‒ вітатися першим з підлеглими; 

‒ пропонувати сісти людям, які заходять до кабінету; 

‒ не допускати грубощів; 

‒ не принижувати людську гідність підлеглих; 

‒ обіцяне робити вчасно; 

‒ не ображати людей; 

‒ уміти вибачатися; 

‒ навчитися посміхатися; 

‒ уміти слухати людей; 



 

25 

 

‒ не виявляти особистих симпатій; 

‒ не провокувати виникнення конфліктних ситуацій; 

‒ не впливати на підлеглих нищівною критикою; 

‒ хвалити підлеглих (успіх окрилює); 

‒ висловлюючи негативну оцінку, мову вести лише про результати 

діяльності, а не про особистість працівника; 

‒ не обмежувати самостійність і свободу людей, довіряти їм і сприяти 

розвитку їхньої ініціативи. 

Авторитет викладача 

На думку психологів, авторитет є однією із форм влади ‒ здатності однієї 

людини впливати на поведінку інших. Загалом у соціальній психології 

розрізняють шість форм влади: нормативна влада, влада примусу, влада 

винагороди, референтна влада, експертна влада, інформаційна влада. У 

спілкуванні з студентами викладачу слід тією чи іншою мірою спираються на 

кожну з них. 

В основу нормативної влади покладено владні повноваження, якими 

наділяє викладача його соціальний статус і роль. Йдеться не про якісь 

абстрактні права, а засвоєні студента внаслідок соціалізації уявлення про 

соціальну роль викладача, про те, якою має бути його поведінка і, відповідно, 

вони, як студенти, зобов’язані ставитися до нього. Соціальна роль особи, що 

навчається, вимагає виконувати вимоги і вказівки викладача, незалежно від 

його індивідуальних особливостей. Отже, джерела нормативної влади не 

залежать від індивідуальних якостей викладача і визначаються лише його 

соціальною роллю. Можна сказати, що нового, незнайомого педагога студенти 

зустрічають і сприймають за його соціальною роллю і статусом. 

Якщо одночасно з проявом у процесі взаємодії з студентами своєї 

індивідуальності і втратою ореолу таємничості викладач не набуває інших 

джерел впливу, то єдиним важелем управління поведінкою студентів (не 

виховання) є влада примусу або покарання. Сила її залежить від упевненості 
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студентів у здатності й готовності педагога карати за порушення норм 

поведінки. 

У розпорядженні вчителя є ще одне джерело влади, яке використовується 

поряд з погрозами і покараннями, — можливість задовольняти важливі для 

студентів потреби. Воно покладено в основу влади винагороди. 

Як покарання, так і заохочення, характеризуються досить слабким 

виховним потенціалом, їх вплив є переважно ситуативним, і поширюється лише 

на поведінку, яка постійно контролюється. Норми поведінки, дотримання яких 

учитель домагається виключно покараннями чи заохоченнями, мають для 

студентів зовнішній, нав’язаний і нестабільний характер. 

Референтна влада формується в процесі міжособистісної взаємодії і 

ґрунтується на механізмі ідентифікації студентів з людиною, яка викликає 

повагу, симпатію і довіру. Саме референтна влада покладена в основу 

педагогічного авторитету. 

Викладачу, який користується в студентів авторитетом, немає потреби 

вдаватися до постійних вимог, зауважень, нотацій, а тим паче покарань. Вони 

добровільно підкоряються волі авторитетного педагога, прислухаються до його 

порад, оцінок і побажань. Критерієм справжньої авторитетності можна вважати 

збереження позитивного ставлення студента до викладача після виходу з-під 

його нормативної влади, наприклад, після закінчення школи. До цього часто 

буває важко розрізнити істинний авторитет і показну слухняність. 

Отже, педагогічний авторитет ‒ це не пов’язана із соціальним статусом, 

примусом і винагородами здатність учителя впливати на думки, почуття і 

поведінку учнів. 

Практичне завдання 

1. Прочитайте текст. Назвіть етичні вимоги до керівника, який приймає 

відвідувачів, зустрічається з клієнтами. 
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Є певні етичні вимоги до керівника, який приймає відвідувачів, 

зустрічається з клієнтами. Він може варіювати свою поведінку, 

місцезнаходження в кабінеті залежно від рангу та мети візиту відвідувача: 

‒ якщо візит офіційний, господар кабінету, сидячи за робочим столом, 

відповідає на вітання відвідувача і запрошує його сісти перед своїм столом. Час 

візиту, характер спілкування та його підсумки визначає господар кабінету; 

‒ якщо візит неофіційний, зустрічаючи гостя, господар, відповідаючи на 

його вітання, виходить з-за столу і запрошує його в зону колегіальної роботи, а 

сам сідає напроти нього. Час зустрічі залежить від взаємної попередньої 

домовленості; 

‒ якщо візит дружній, господар кабінету зустрічає відвідувача, стоячи в 

центрі приміщення, а після обміну вітаннями запрошує його сісти в крісло за 

журнальним столиком. Спілкування характеризується повною відкритістю, 

готовністю до взаємовигідних рішень. 

Має, звичайно, значення й те, у якому приміщенні відбувається зустріч, 

як розташовані меблі, чи витриманий єдиний стиль, у якому облаштовано 

кабінет. Ще давньокитайські філософи говорили про те, що речі, які оточують 

людину, впливають на її справи. Приймаючи відвідувачів, не можна 

фамільярно розмовляти з підлеглими та критикувати їх. Якщо своєчасно 

господар не зміг прийняти відвідувача, потрібно вийти до нього і перепросити, 

пам'ятаючи, що час ‒ це гроші. Є ще багато інших етичних вимог і 

особливостей у роботі керівника, і зазвичай він набуває їх в процесі своєї 

ділової діяльності. 

Морально-психологічний портрет вітчизняного керівника в Україні ще 

формується. Риси, які мали так звані номенклатурні керівники за минулих 

часів, у нових ринкових умовах змінюються. А молоді керівники, які з'явилися 

після перебудови, працюють методом пошуку та помилок, набуваючи власного 

досвіду. Уже є перші спроби узагальнення якостей і стандартів їхньої 
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поведінки, проте етичний аспект їхньої роботи, правила етикету у стосунках з 

підлеглими поки що опрацьовано недостатньо. 

2. Допишіть речення. 

1) Авторитет — це .... 

2) Є дві сторони авторитету:.... 

3) Авторитет виявляється .... 

4) Особливість роботи керівника полягає .... 

5) Активна протидія стресу… 

6) Педагогічний авторитет – це .... 

7) Референтна влада… 

Контрольні питання 

1. Як співвідносяться поняття «авторитет особистості» і «авторитет посади»? 

2. Надайте визначення «Основна етична норма – це…»  

3. Назвіть деякі стандарти поведінки керівника. 

2. Від чого залежить авторитет викладача, які чинники покладено в основу його 

формування? 

Література [5. С. 356 ‒ 410; 6. С. 14 ‒ 23; 14] 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Ділова етика та етикет. Національні особливості спілкування 

Мета: ознайомитися з основними принципами сучасного етикету, 

охарактеризувати головну особливість ділового етикету, розглянути залежність 

успішності від професійно-педагогічної діяльності викладача, національні 

особливості ділового спілкування. 

Питання до розгляду 

1. Діловий етикет. 

2. Ділова етика як вид професійної етики. 

3. Національні особливості ділового спілкування. 
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Короткі теоретичні відомості 

Насамперед слід визначити загальне поняття етикету. Етикет ‒ певні 

правила ввічливості і чемності, прийняті в даному суспільстві. 

Вимоги етикету не є абсолютними ‒ їх дотримання залежить від 

соціальної групи і конкретної ситуації, у якій відбувається комунікація. 

Оскільки за допомогою ділових комунікацій ініціюються і здійснюються всі 

управлінські функції, то поняття ділового етикету та етикету ділових 

комунікацій практично збігаються. 

Діловий етикет ‒ це встановлені правила і порядок поведінки в діловій 

сфері. 

Головна особливість ділового етикету ‒ пріоритет субординації над 

гендерними і віковими відмінностями співробітників. 

Субординація ‒ це підпорядкування відповідно до ієрархічною побудови 

організації та місця у ньому певного керівника та співробітника 

Можна назвати кілька основних видів етикету, що виділяються за 

критерієм тієї сфери діяльності, у якій його необхідно застосовувати: 

‒ придворний етикет; 

‒ дипломатичний етикет; 

‒ військовий етикет; 

‒ загальногромадянський етикет (або світський); 

‒ діловий етикет. 

Організація ділових зустрічей. Для підготовки та організації ділових 

зустрічей велике значення має діловий протокол зустрічі. Поняття «діловий 

протокол» спочатку застосовувалося тільки для дипломатичної діяльності, це 

зведення норм і правил, що регламентують порядок проведення заходів на 

вищому рівні. 

Однак зараз цей термін застосовується також у ширшому значенні. 

Діловий протокол ‒ це сукупність суворо визначених правил, засад і 

традицій, що застосовуються на ділових зустрічах і переговорах. 



 

30 

 

Отже, сфера використання цього терміна розширилася від дипломатичних 

до будь-яких особливо важливих ділових зустрічей. 

Ділова етика як вид професійної етики 

Основою професійної етики є розуміння праці як моральної цінності на 

противагу давньому уявленню про працю як покарання. Цінності ‒ це уявлення 

про належне, «концепція бажаного» (за Парсонсом). Саме ця ділянка свідомості 

людини найменше піддається зовнішній регламентації і залежить від особистих 

переваг індивіда. Людина змушена працювати незалежно від того, чи вважає 

вона працю цінністю. 

Під час навчально-виховного процесу педагоги постійно спілкуються з 

учнями, колегами, батьками своїх вихованців. Вони повинні всіляко уникати 

конфліктів, непорозумінь, неконструктивних суперечок, не порушувати 

стандарти культурної поведінки. Тому викладачам потрібно оволодіти 

мистецтвом спілкування. 

Педагогічний загал ‒ чи не найголовніша частина української 

інтелігенції, яка дієво впливає на формування нації, молодшої частини її ‒ дітей 

і молоді. Закономірно, що саме педагоги мають стати своєрідним еталоном, 

взірцем не тільки для молоді, але й для старшого покоління, носіями культури. 

Запорука ефективності навчально-виховного процесу ‒ психологічна 

компетентність педагога, яка розширює можливості викладачів самостійно 

розв’язувати проблеми й конфлікти, що виникають у професійній діяльності та 

особистому житті. 

Основні принципи сучасного етикету: 

‒ принцип гуманізму й людяності, який вимагає бути ввічливим, 

тактовним, ґречним, скромним; 

‒ принцип доцільності дій, який дозволяє людині поводитися розумно, 

просто, зручно для себе й оточуючих; 

‒ принцип краси поведінки, шляхетності; 
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‒ принцип дотримання звичаїв і традицій тієї країни, у якій знаходиться 

людина. 

Покликання педагога ‒ не тільки й не стільки передавання знань, умінь і 

навичок, але й усебічний гармонійний розвиток здібностей і можливостей 

студента, виховання порядного, відповідального, свідомого громадянина 

країни. Дотримання педагогами специфічних етичних норм і правил ‒ 

необхідна засада повноцінного функціонування системи освіти. 

Ефективність формування етичної культури забезпечують і цінності, які 

виявляються у діяльності. Їхній синтез спричиняє формування узагальнених 

характеристик людини як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності, 

індивідуальності. Сукупність цих характеристик утворює цілісний 

«психологічний портрет», якісні ознаки якого виникають, розвиваються, 

формуються і виявляються під час взаємодії особистості з іншими людьми, 

навколишнім середовищем. Це такі цінності: спрямованість здібностей, аналіз 

яких можливий лише під час вивчення мотивів, цілей, змісту, способів і 

результатів дій у процесі виконання конкретних завдань за певних умов. 

Професійно-педагогічна спрямованість розглядається як властивість 

особистостей педагога, сукупність мотивів якої зумовлює характер діяльності і 

є підґрунтям формування педагогічної культури, визначає залежність між 

загальними і спеціальними здібностями. 

Успішність професійно-педагогічної діяльності залежить від таких 

якостей викладача: 

‒ професійно спрямовані параметри (любов до студентів і професії, 

відданість своїй справі тощо); 

‒ інтелектуальні параметри (гнучкість, варіативність самостійність 

мислення, увага, уява тощо); 

‒ індивідуально-психологічні якості (стриманість, вимогливість, 

спостережливість та ін.); 
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‒ соціально-психологічні якості (повага до людини, комунікативність, 

справедливість тощо). 

Результатом засвоєння знань, сформованості умінь, рис викладача є його 

ціннісне ставлення до дійсності, діяльності, людей, до самого себе. Основними 

компонентами ставлення є переконання, інтереси, оцінки, емоції, а також 

потреби, які виявляються у переживанні тяжіння до об’єкта, в активній 

спрямованості до оволодіння ним, у способах і мотивах їх задоволення, а також 

у їхній трансформації в діяльності, результати якої виявляються у вчинках, 

діях, поведінці. 

Етичні вимоги до педагога: 

‒ викладачі постійно виховують в студентів інтерес до знань, 

відповідальне ставлення до навчання та інших обов’язків; 

‒ викладачі виявляють максимум уваги один до одного, уникають 

зауважень, які можуть негативно вплинути на самопочуття колег, виявляють 

чесність, принциповість і вимогливість один до одного; 

‒ викладачі прагнуть підвищити авторитет один одного, не обговорюють із 

студентами діяльність своїх колег і керівництва школи, не розголошують 

педагогічні таємниці; 

‒ викладачі, спілкуючись зі студентами та їхніми батьками, не порушують 

етики стосунків, уникають фамільярності (панібратства); 

‒ викладачі не кричать на студентів, не принижують людську гідність, 

уважні до їхніх інтересів, надають допомогу в навчанні, праці, громадській 

роботі. 

‒ викладачі беруть участь у походах, дозвіллі, трудовій діяльності, є 

прикладом організованості, точності, охайності; 

‒ викладачі ‒ вимогливі та справедливі, відкрито обговорюють вчинки 

студентів, обов’язково мотивують зауваження, покарання, оцінки, завжди 

виконують обіцяне. 

Національні особливості ділового спілкування 
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До сьогодні зберігаються відмінності в нормах і правилах ділової 

поведінки та спілкування у різних країнах. Національні особливості, історія, 

релігія, клімат, історично сформовані моральні норми та інше впливають на те, 

як бізнесмени одягаються, поводяться, що вважають пристойним і гідним, і що 

є знаком ненадійності або неповаги до ділового партнера. І це переважно 

визначає успіх ділової взаємодії на міжнародному рівні. Особливо це явище 

виявляється в так званих «країнах третього світу» або Сходу. 

Основні характеристики етики ділового спілкування у країнах Сходу 

На Сході існують своя культура та звичаї. Східний етикет має значно 

більше церемоній, ніж європейський, глибше тяжіє до минулого, власних 

традицій та історії. Більшість країн Близького, Середнього та Далекого Сходу 

сформувалися на засадах стародавньої цивілізації та філософії світових релігій 

Сходу. Загалом, основою доктрини давньосхідної культури ділової взаємодії та 

комунікації є те, що окремо взята особистість (або більшість людей, не 

зазначених згори «печаткою» обраності) не може впливати на хід світобудови, 

вона являє собою піщинку у світовому океані. Тому найважливішим є 

«загальне» (країна, сім’я, родичі, суспільство тощо), а не «приватне» (людина, 

особистість, особисті інтереси, особиста свобода тощо). При цьому для 

«східного» учасника переговорів зовсім не обов'язково неврахування або 

забуття власних інтересів на догоду «західному». Адже він «обраний». Тому, 

якщо переговори складатимуть вдало, то, незважаючи на всю свою 

доброзичливість і ввічливість, «східний» парламентер з легким серцем може 

«обікрасти» свого західного контрагента. Він же не може підвести свою сім’ю, 

країну, родичів і т. д. Тому про «обман» не йдеться, це лише комерційна 

спритність або щось подібне. Але якщо чесність стосовно ділового партнера 

вигідна самому «східному» переговірнику, він буде «кристальним» і виключно 

щирим. Західну ж традицію відкритого, довірчого і «взаємовигідного» ділового 

процесу східні партнери часто сприймають як невміння вести справи, а деколи 

просто як дурість. 



 

34 

 

Особливості ділового етикету в західноєвропейських країнах 

На противагу східній філософії ділових відносин, яка заснована на 

перевазі «загального» над «окремим», західна культура ділових комунікацій 

насамперед ставить інтереси особистості. Саме вільна і процвітаюча 

особистість є основоположною складовою вільного, справедливого суспільства, 

що розвивається. Суспільство, що цілком складається з пригноблених 

особистостей або більшість якого є рабами (людьми, цілком або частково 

залежними від будь-яких зовнішніх умов, умовностей і впливів), не може бути 

розвиненим і ефективним. Все, що добре для окремої особистості (що є 

невід’ємною частиною загального, і добровільно визнає свою 

підпорядкованість цього загального), добре і для суспільства в цілому, яке аж 

ніяк не є головною парадигмою. 

Звичайно, світ не стоїть на місці. Традиції ділового спілкування 

еволюціонують, ураховуючи реалії сучасного процесу розвитку суспільства, 

науки, мистецтва і технічного прогресу. Але, як кажуть, «з пісні слів не 

викинеш», незважаючи на всю свою «просунутість» і сучасність, бізнес-

партнери «східного укладу», в переговорному процесі все ж таки є вихідцями зі 

свого так званого філософського середовища. 

Практичне завдання 

1. Визначте головні атрибути ділового спілкування та коротко їх опишіть. 

2. Ваш імідж ‒ це багатогранна і цілісна картина того, як ви подаєте себе 

вашим партнерам і зовнішньому світу. Імідж, ваш стиль і образ визначається і 

тим, як ви одягаєтеся, і тим, як ви виглядаєте, як розмовляєте, як поводитеся, 

тримайтеся. Від цього залежить і те, як вас сприймають оточуючі. Якщо ви 

претендуєте па серйозну посаду, а прийдете на переговори з пошарпаною 

сумкою, вас просто не сприймуть серйозно. 

Протягом усього життя ми виконуємо безліч різних ролей: для підлеглих 

ви керівник, для матері – її нерозумна дитина, дитина – батько, чоловік, 

дружина, покупець і т. д. Цей список можна продовжувати і продовжувати. І 
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все це ми. Не можна бути однаковим і на роботі, і з близькими людьми. Саме 

через нашу багатоликість і потрібно точно визначити, як сприймають вас ті чи 

інші групи людей, а також визначити, який імідж ви хочете створити, на кого і 

яке ви хотіли б справити враження? 

 Напишіть, на кого ви хочете справити враження. 

 Чому саме на цих людей ви хочете справити враження? 

 Запишіть риси свого характеру, які справлять позитивне враження на 

вибраних вами людей. 

 Запишіть особливості свого зовнішнього вигляду, поведінки та 

характеру, які можуть справити негативне враження на тих людей, яких ви 

обрали. 

Тепер вдумливо і не поспішаючи проаналізуйте отримані результати. Чи 

не здається вам щось варте вашої уваги? Не «зачепило» якесь твердження або 

тлумачення своєю незвичайністю або несподіванкою? Аналізуючи, намагайтеся 

бути максимально об’єктивними в оцінюванні. 

3. Опишіть особливості ділової поведінки і спілкування у США, Канаді. 

Контрольні питання 

1. Що таке етикет? 

2. Наведіть приклади основних видів етикету. 

3. Основні принципи сучасного етикету. 

4. Надайте визначення «Покликання педагога – це…». 

Література [7. С. 176 ‒ 192; 11. С. 37 ‒ 56; 12] 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Маніпуляції в діловому спілкуванні 

Мета: ознайомитися із сутністю маніпулятивного впливу, його 

особливостями, механізмом, що допоможе протистояти відповідним 

технологіям і вибудовувати стратегію захисту проти них. 

Питання до розгляду 

1. Суть і види маніпуляцій. 
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2. Комплімент і критика як види маніпуляцій. 

3. Прийоми здобуття прихильності до себе людей. Методи нейролінгвістичного 

програмування в діловому спілкуванні. 

4. Правила нейтралізації маніпуляцій. Модель его-станів. 

Короткі теоретичні відомості 

Маніпуляція – форма міжособистісного спілкування у вигляді впливу на 

партнера у спілкуванні для досягнення своїх прихованих цілей. Маніпуляція 

передбачає реалістичне оцінювання і сприйняття особистих якостей і 

професійних можливостей партнера у спілкуванні. Мета такого спілкування – 

установлення контролю над поведінкою і думками іншої людини. 

Результат успішності маніпуляції значною мірою залежить від того, 

наскільки широкий арсенал використовуваних маніпулятором засобів 

психологічної дії і наскільки маніпулятор гнучкий в їх використанні для 

досягнення своєї мети. Пропонований нижче огляд таких засобів створює 

приблизне уявлення про їх різноманіття у навчальному процесі.  

Маніпуляція «Стипендія». Студент дає зрозуміти, що саме від вашої 

оцінки залежить, отримуватиме він стипендію в наступному семестрі, чи ні, що 

зазвичай супроводжується інформацією про скрутне становище родини. 

Мішень – схильність викладача до співпереживання. Принада – можливість 

«зробити добро», поставивши завищену оцінку. Атракція – співчуття до 

«нужденного» студента. Групу подібних маніпуляцій складають прийоми, які 

умовно можна назвати «Хворий», «Сімейні проблеми», «Вагітна», «Дитина на 

руках» тощо, які мають на меті викликати співчуття, «розуміння».  

Лестощі та компліменти. Існує правило: якщо хочете, щоб лестощі 

вплинули, вони мають бути грубими, неприхованими. Звичайно, не кожному до 

вподоби відверті лестощі. Але тонкий, умілий комплімент знайде шлях до будь-

якого серця. Мішенню впливу у лестощах є марнославство адресата, у 

компліментах – потреба в позитивних емоціях.  
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«Психологічний шантаж». Ця категорія передбачає різні види 

маніпуляцій, основним прийомом яких є створення ситуації підвищеної 

психологічної напруги, що змушує об’єкт діяти відповідно до цілей 

маніпулятора. Такі маніпуляції можуть застосовуватися як у випадку 

неспрацювання попередньої категорії маніпуляцій, так і самостійно.  

«Істерика». Найпоширеніший вид маніпуляцій, зустрічається у всіх 

сферах людських взаємин. Має різну інтенсивність вираження – від 

демонстрації сильного хвилювання на екзамені до ридання в кабінеті 

викладача. Може набувати вигляду демонстративних ексцентричних вчинків.  

«Взяти змором». Студент кілька разів приходить до викладача 

непідготовленим і, зрештою, отримує залік чи «трійку». Зазвичай цей спосіб 

застосовують студенти, які не претендують на високу оцінку. Мішень – 

небажання викладача даремно витрачати час. Принада – легкість розв’язати 

проблему, поставивши залік.  

«Дрібні послуги». Нерідко студенти роблять викладачеві дрібні послуги. 

Все це подається як щирий прояв поваги. І, оскільки, такі дрібні послуги 

систематично повторюються, у викладача виникає відчуття боргу, особливо, 

якщо студент діє делікатно, ненав’язливо. І борг зазвичай повертається – 

високими оцінками, прихильністю, особливим ставленням.  

«Останній залік». Студент говорить, що у нього вже виставлено всі 

заліки, залишилась одна навчальна дисципліна. Залікова книжка не 

показується, оскільки інформація найчастіше не відповідає дійсності. У цьому 

випадку студент намагається, з одного боку, підвищити відповідальність 

викладача – мовляв, тільки через нього він буде не допущений до іспитів, з 

іншого – виправдати себе.  

Відвернення уваги. Цю категорію складає група маніпулятивних 

прийомів, покликаних відвернути увагу об’єкта і спрямувати перебіг роботи чи 

розмови в потрібному маніпуляторові руслі.  
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Маніпулювання інформацією. Усе розмаїття маніпуляцій інформацією 

можна згрупувати за кількома напрямами: спотворення інформації (від 

відвертої брехні до часткових деформацій); приховування інформації; 

часткового висвітлення. Виправдання неготовності студента вимкненням світла 

в гуртожитку.  

Феномен «нога в дверях». Тенденція, відповідно до якої люди, котрі 

спочатку погоджуються на невеликі прохання, пізніше поступаються 

серйознішим вимогам. Знаючи цю закономірність, можна використовувати її в 

маніпулятивних цілях. Наприклад, досягши маленької поступки викладача 

(анулювання одного пропуску тощо) можна просити підвищити оцінку на 

іспиті.  

Когнітивний дисонанс. Так називають напругу, яка проявляється з 

усвідомленням несумісності двох знань. Наприклад, дисонанс виникає, коли ми 

усвідомлюємо, що діяли без достатніх на те підстав, усупереч своїм 

настановленням, або прийняли рішення на користь одного варіанта, а логіка 

вимагає іншого. Студент звертається за допомогою до викладача, просить 

принести йому книгу, пояснити незрозумілі моменти тощо. Викладач робить 

студентові таку послугу. Виникає дисонанс: між добрим вчинком і ставленням 

викладача до студента (настановлення). Наслідок: вчинок змінює 

настановлення, викладач змінює своє ставлення до студента на прихильне і 

надалі виділяє його із загальної маси. Звичайно, можемо назвати це 

маніпуляцією у випадку, коли студент ставить за мету змінити ставлення 

викладача, а не просто щиро звертається за допомогою.  

Маніпуляція «Довести викладача». Хтось із групи створює звуки, що 

заважають проводити заняття, наприклад, катає ногою по підлозі гранований 

олівець або мукає. Виявити джерело звуку важко, шум нервує викладача, і він 

урешті-решт «зривається». Маніпуляція застосовується тільки проти 

викладачів, що не володіють витримкою. Оскільки саме запальність і є 

мішенню дії.  
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Маніпуляція «Зухвала поведінка». Мета цієї маніпуляції ‒ нестандартною 

витівкою привернути до себе увагу, підняти свій статус серед однолітків. 

Мішенню дії в цій маніпуляції є передбачувана слабкість викладача, надія, що 

він не знайде виходу з ситуації, що створилася.  

Маніпуляція «Уявний хворий». Зовсім примітивна і тому найчастіше 

розігрувана маніпуляція, що має на меті піти з уроку, ‒ прикинутися хворим. 

Мішенню дії тут є відчуття милосердя, яке дорослі повинні проявляти до дітей.  

Маніпуляція «Інтерес до предмета». Студент сідає відповідати 

екзаменаторові. Сказавши декілька загальних фраз, раптом з натхненням 

звертається до викладача: «Для мене завжди було загадкою, що бентежила, як 

можуть бути пов'язані ці явища?» Викладач, закоханий у свій предмет і 

утомлений від пасивності і байдужості студентів, радісно починає пояснювати. 

Студент демонструє захоплення від почутого, підтакує, перепитує... знову 

захоплюється логічною стрункістю предмета. Задоволений викладач ставить 

йому високу оцінку. Мішенню дії є закоханість викладача в предмет, а 

принадою ‒ бажання, щоб це відчуття поділяли і студенти.  

Також проаналізуємо маніпуляції, які використовують викладачі.  

Насмішки над студентом. Вони відносяться до прихованого управління. 

Викликати сміх легко, адже потреба сміятися у них величезна (і значно 

перевищує відповідну потребу дорослих). І тому хоч трохи дотепний, меткий 

викладач може організувати дружний сміх над кимось. Таких педагогів 

побоюються: потенційні порушники «бережуть сили» для інших занять. Отже, 

якщо насмішки чекають тільки порушників дисципліни або ледачих, то 

претензій до такого прихованого управління немає. Інша справа, якщо 

насмішки використовує викладач для тиску без особливої необхідності, а тим 

більше ‒ для приниження кого-небудь.  

«Рівняйся на старшого брата». Якщо старший брат або сестра вчилися в 

навчальному закладі і краще, ніж молодша дитина, то порівняння з їх 

успішністю постійно є достатньою. Практика показує, що цей спосіб 
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прихованого управління досить дієвий, особливо якщо проводиться 

ненастирливо. Мішенню дії тут є конкуренція дітей в сім’ї за право бути 

кращим. Інтерес до предмета викликається і прямим, і прихованим 

управлінням. Мішенню дії є природна допитливість. Але щоб пробитися до неї 

крізь сухі формулювання правил і законів, потрібні дієві приманки. І тут все, 

що розповідалося вище про атракції, про способи залучення і утримання уваги, 

прийнятне для викладача.  

Листи батькам. Листи з деканату батькам студентів ‒ це, як виявилося, 

сильний засіб мотивації останніх до поліпшення відношення до занять. 

Вирвавшись із-під батьківської опіки і користуючись слабким контролем у 

вузах за відвідуваністю занять, деякі нагулюють собі велику кількість 

пропусків і як результат ‒ погані оцінки в сесії. Багато хто з них «береться за 

розум», лише дізнавшись, що деканат може повідомити батьків, як їх дитятко 

виправдовує зусилля сім’ї за утриманням його в стінах інституту. Це вдалий 

приклад прихованого управління студентами. 

Окреме місце в системі методів стимулювання поведінки і діяльності 

вихованців займає метод критики. Критика (грец kritike ‒ здатність розрізняти) 

‒ розгляд, обговорення, аналіз чого-небудь для оцінювання та виявлення 

недоліків певного предмета або явища. Критика спонукає людину до 

виправлення недоліків. Критика має ґрунтуватися на принципах гуманізму, 

ураховувати індивідуальні особливості вихованців, бути доброзичливою. 

Специфіка методу вимагає високої педагогічної культури, тактовності, 

обережності. Можна погодитися з думкою психолога Ю. Красовського щодо 

використання окремих видів критики у виховній роботі зі студентами: 

 критика-підбадьорювання; 

 критика-нарікання; 

 критика-аналогія; 

 критика-надія; 

 критика-похвала; 
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 безособова критика; 

 критика-заклопотаність; 

 критика-співпереживання; 

 критика співчуття; 

 критика-здивування; 

 критика-іронія; 

 критика-натяк; 

 критика-пом’якшення; 

 критика-зауваження; 

 критика-вимога; 

 конструктивна критика; 

 критика-побоювання. 

Існує 6 способів здобути прихильність будь-якої людини: 

 здійсніть помилку; 

 поговоріть з людьми про них самих; 

 зробіть комплімент від третьої особи; 

 не забудьте поспівчувати; 

 попросіть про послугу; 

 зробіть так, щоб людина сама себе похвалила. 

Правила нейтралізації маніпуляцій спрямовані на те, щоб допомогти 

людині не виявитися об’єктом маніпулювання з боку аморальних партнерів. 

Протистояння маніпулятивному впливу вимагає вміння, по-перше, розпізнавати 

маніпуляції і, по-друге, їх нейтралізувати. Може бути 2 способи розпізнавання 

маніпулятивного впливу:  

 відстеження змін ситуації;  

 аналіз механізмів маніпулятивного впливу. 

Відстеження змін ситуації дозволяє виявити ефекти, які складають 

особливості маніпуляції. Звичайно, внутрішній «емоційний будильник» у всіх 
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людей має різну «кваліфікацію», але навіть самий наївний адресат 

маніпулятивного впливу, певною мірою здатний реагувати на дуже широке 

коло ознак маніпуляції. 

Існує кілька способів нейтралізації маніпулятивних прийомів. Найчастіше 

застосовуються такі: 

 відкрите оголошення про неприпустимість використання маніпуляцій 

(зазвичай напередодні дискусії, полеміки або спору сторони відкрито 

домовляються не вдаватися стосовно один одного до хитрощів); 

 викриття виверти, тобто розкриття її суті (особливо ефективно, якщо 

вдається не тільки назвати використовуваний прийом «по імені», а й докладно 

пояснити оточуючим його призначення та особливості застосування в тій чи 

іншій ситуації); 

 повторне нагадування про неприпустимість використання прийомів; 

 «інформаційний діалог» (якщо партнер у спілкуванні емоційно вимагає 

чогось або в чомусь звинувачує, потрібно якомога точніше і докладніше 

з’ясувати все, що з ним відбувається, не вступаючи в суперечку або пояснення). 

Якщо партнер змінює тиск, викликаючи вас до опору, потрібно стійко 

утримуватися на позиціях людини, яка хоче з'ясувати думку іншого. Уміння 

поставити питання, що вимагає змістовної та розгорнутої відповіді, активізує і 

власні інтелектуальні зусилля; 

 «конструктивна критика» (з використанням партнером маніпулятивних 

прийомів конструктивна критика дозволяє вивести розмову на рівень відкритої 

інтелектуальної боротьби; це дозволяє захиститися від маніпуляцій і 

залишитися етичним у відношенні до співрозмовника); 

 «цивілізована конфронтація» (коли безуспішно використані всі методи, 

слід твердо дати зрозуміти студенту, що таке спілкування не є для Вас 

конструктивним, і, якщо він наполягає на своєму, ви готові припинити 

спілкування); 
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Практичне завдання 

Нижче наведений діалог керівника з підлеглим. 

Дійові особи: пан А – начальник відділу; пан Б – заступник начальника 

відділу; пан В – молодий співробітник відділу. 

 Пан А (звертається до пана В): «Пан Б говорив, що через якусь 

нісенітницю з вашого боку не відбулося підписання договору із замовником». 

(Звертаючись до пана Б): «У цьому він увесь. Нічого серйозного доручити не 

можна». (Звертаючись до пана В): «Я в твої роки такі проблеми розв’язував без 

великих зусиль!» 

 Пан В: «Пан А! Але ж ви...». 

 Пан А: «Не перебивайте мене! Пан Б! Але ж він досить розумний 

хлопець. Пам’ятаєш, як він допоміг нам під час розроблення останнього 

проекту? Гаразд. Справа в принципі виправна. Візьміть на себе питання щодо 

підготовки договору. Доручив би я виправити положення панові В, та він знов 

наробить помилок». 

 Пан В: «Пан А! Дозвольте мені…». 

 Пан А: «Усе, розмова закінчена». 

Постановка завдання 

На підставі наведеного діалогу керівника з підлеглими учасникам гри 

необхідно встановити правила критики, які порушує керівник. Після аналізу 

ситуації і відповідей на поставлені питання учасники повинні сформулювати 

основні правила критики. 

Контрольні тести 

1. Логічні маніпуляції побудовані на: 

а) свідомому зриві обговорення, або на умисному зіткненні протилежних 

поглядів учасників дискусії для загострення атмосфери; 

б) зміні сприйняття або поведінки інших людей за допомогою 

прихованої, обманної, або насильницької тактики; 

в) свідомих порушеннях основних законів і правил формальної логіки. 
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2. Переконання як спосіб маніпуляції – це: 

а) спосіб впливу, заснований на логічних пропозиціях, підкріплених 

емоційним тиском, де важливе значення мають значущі факти; 

б) спосіб впливу, що містить надання співрозмовникові чітко 

аргументованих і логічних доказів, які допомагають схилити його до 

необхідного рішення; 

в) провокування у об’єкта маніпуляції психологічного стану аналогічного 

стану маніпулятора. 

3. Правило правильного компліменту «Без гіпербол»: 

а) відображена в компліменті позитивна якість має бути трохи 

перебільшеною; 

б) комплімент має констатувати наявність якоїсь риси, якості, а не 

містити рекомендації щодо її поліпшення; 

в) важливим чинником результативності цього прийому є власна думка 

людини про рівень відображених у компліменті якостей. 

4. Предметом позитивної критики є: 

а) особа людини; 

б) справи та вчинки людини; 

в) характер, розумовий потенціал людини. 

5. Принцип конструктивної критики: 

а) у автора дві рівноправні позиції, з використанням яких здійснюється 

критика; 

б) у автора такої критики тільки одна позиція, одна точка зору, він 

заздалегідь привласнив собі право бути правим; 

в) критика ситуативно доречна, здійснюється у присутності об’єкта 

критики. 

Питання для обговорення 

1. Як протистояти маніпуляціям у спілкуванні? 

2. Способи впливу в діловому спілкуванні. 
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Контрольні питання 

1. Що таке маніпуляції в спілкуванні? 

2. Які стратегії поведінки типові для маніпуляторів? 

3. Які характеристики маніпуляцій як метод впливу на партнера вам відомі? 

4. У чому відмінність компліменту від лестощів і похвали? 

5. Які існують правила правильного компліменту? 

Література [8. С. 317 ‒ 329; 9. С. 78 ‒ 115; 10. С. 69-83] 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 

Студентам надається можливість не складати залік, якщо за результатами 

поточного контролю він отримує не менше 75 балів. 

Студент не допускається до заліку, якщо за результатами поточного 

контролю він отримав менше 40 балів. 
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