
Предмет: Основи професійної етики та психологія ділового спілкування 
Група: 14 
Урок: 1-2 
Тема: Сутність понять «етичні норми», «професійний етикет». Основні 
норми професійної етики. 
Мета:  
  
сформувати в учнів основні поняття професійної етики та професійної 
психології; 
ознайомити з основними завданнями професійної етики та психології ; 
продовжувати розвивати в учнів логічне мислення, науковий світогляд на 
основі знань про етику та психологію;  
виховувати інформаційну культуру учнів. 
 
 
 



Професійна етика — це кодекс правил, що визначає 
поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які 
відповідають існуючим законам та відомчим 
нормативним документам, професійним знанням, 
стосункам у колективі, глибокому усвідомленню 
моральної відповідальності за 
виконання професійних обов'язків. 



Етика як наука досліджує свій предмет з 
конкретно-історичних, філософсько-світоглядних 
позицій у тісному взаємозв'язку з соціальними 
відносинами; вона розкриває закони виникнення й 
історичного розвитку моралі, її сучасний стан і 
функції, аналізує соціальну сутність моральності, 
обґрунтовує її історичну прогресивність. 



Етика, вивчаючи предмет в його соціальній обумовленості з 
усім суспільним життям, науково обґрунтовує етичні 
категорії, принципи і норми, дає їх філософський і 
соціальний аналіз. 



Професійна етика регулює моральні відносини 
людей в одній з основних сфер суспільного 
життя - трудовій діяльності. 



Професійна етика вивчає: 
 відносини трудових колективів і кожного спеціаліста зокрема до 

суспільства в цілому, класів, прошарків, їх інтересів; 
 моральні якості особи спеціаліста, що забезпечують найкраще 

виконання професійного обов'язку; 
  специфіку моральних взаємин спеціалістів і людей, що є 

безпосередніми об'єктами їх діяльності; 
  взаємовідносини всередині професійних колективів і ті особливі 

для даної професії моральні норми, які виявляють ці відносини; 
 професійну діяльність як моральнісну рису особистості; 
 особливості професійного виховання, його цілі й методи.  



КОНСПЕКТИ НАДСИЛАТИ НА: 
EMILIIA.KARNAKH@GMAIL.COM КАРНАХ ЕМІЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 

 
У ЛИСТІ ВКАЗУЙТЕ ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я, НОМЕР ГРУПИ ТА НОМЕР 

УРОКУ. 
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