


 



Анотація навчальної дисципліни.  

Дисципліна спрямована на ознайомлення аспірантів з базовими засадами професійної 

етики та ділового етикету у сфері спорту, поняттями прекрасного та гармонійного в 

професійній діяльності та житті. За своєю приналежністю етика та етикет відносяться до 

філософського знання, оскільки зародилися в межах філософії. Етика, як і філософія, має 

справу з такими найбільш загальними поняттями, як добро і зло,  як краса та потворність, і 

тому завдання її полягає не лише в дослідженні конкретно-історичного змісту цих понять, а 

й проясненні їхньої сутності, природи, способів обґрунтування. Предметом етики є мораль в 

контексті новітніх поглядів, що розуміється як модус відношення людини до дійсності в усій 

повноті людських відносин та ставлення до світу та природи в цілому. Предметом 

професійної етики є правила поведінки у сфері професійної спортивної діяльності. 

Курс включає основні положення найпоширеніших сьогодні філософських 

методологій науки. Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Курс «Професійна етика» 

органічно пов'язаний як з нормативною дисципліною «Філософія», так і з дисциплінами 

соціально-гуманітарного спрямування, що складають зміст навчального процесу всіх 

спеціальностей НУФВСУ.  

 

Abstract of the discipline.  

 The discipline is fixed on the recognition of aspirants with the basic ambushes of 

professional etiquette and business etiquette in the field of sports, the understandings of the 

beautiful and harmonious in professional activity and life. Due to its belonging to ethics and 

etiquette it is brought up to the philosophical knowledge, the fragments originated in the 

boundaries of philosophy. Ethics, such as a  philosophy, has a great deal with such great obscure 

understandings, as good and evil, as beauty and indulgence, and so that redundancy is not less than 

necessary to understand in concrete, historical way, is clarified, but it’s clarified, . The subject of 

ethics is morality in the context of new views, which can be rooted as a mode of meeting people 

before being in full power of people and putting them in order to the whole nature. The subject of 

professional ethics is the rules of conduct in the field of professional sports activities. 

The course "Philosophy and Modern Methodology of Scientific Research" is organically 

linked to both the normative discipline of "Philosophy" and to the disciplines of social and 

humanitarian direction, which make up the content of the educational process of all specialties of 

NUFVSU. 

 



Мета навчальної дисципліни -  формування етико-моральної  культури 

поведінки, засвоєння правил етикету, необхідних для учбової та дослідницької 

діяльності сучасного спеціаліста у сфері фізичної культури і спорту.  

 

Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Професійна етика» 

для третього  рівня вищої освіти за спеціальністю:  

017 Фізична культура і спорт 

 

Шифр Компетентності  

Загальні компетентності 

ЗК11 Дотримання етичних принципів і стандартів 

поведінки науковця. 

Фахові компетентності спеціальності 

 

ФК6 

Здатність до виконання завдань щодо розвитку й 

оцінки власної освітньо-наукової діяльності, визначення 

рівня сформованості професійної компетентності. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, які розподіляються у 

годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 4 0 26 0 60 90 

Заочна 4 0 6 0 80 90 

 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова.  

 

 Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне 

опанування такими навчальними дисциплінами: 

 На першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої 

освіти: «Філософія», «Історія», «Соціологія» 



 
 Завдання вивчення дисципліни: навчити користуватися методами та принципами 

професійної етики, опанування елементами сучасного ділового етикету; 

 

Предмет: етика є однією з основних філософських дисциплін, яка має своїм 

предметом вивчення мислення; етика досліджує форми правильної поведінки, має 

фундаментальне значення для розвитку особистості; у курсі досліджується етична основа 

людської діяльності, що проявляється у формах поведінки, взаємовідносин та умовиводів; 

особлива увага звертається на етичне вирішення конфліктних ситуацій, що трапляються в 

процесі суспільної, зокрема, спортивної, діяльності. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма навчання 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. Інд. С. 

Р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

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

Тема 1. Предмет і 

значення професійної 

етики у спорті  

10 2 4   4 10 2 2   6 

Тема 2. Принципи 

етико-моральної 

свідомості та спорт.  

10  4   6 8  2   6 

Тема 3. Корпоративна 

етика спортивного 

менеджменту 

12 2 4   6 10 2 2   6 

Тема 4. Спорт та 

екологічна етика 

8  2   6 8     8 

Тема 5. Психологія 

іміджу в корпоративній 

спортивній етиці. 

9  2   6 8     8 

Тема 6. Етика та етикет 

у спорті 

9  2   6 10     10 

Тема 7. Бізнес-етикет 

та дрес-код.  

8  2   6 10     10 

Тема 8. Особливості 

національного ділового 

етикету у спорті  

9  2   8 10     10 

Тема 9. Діловий 

протокол у спортивній 

діяльності. 

9  2   6 8     8 

Тема 10. Етика та 8  2   6 8     8 



естетика професійного 

середовища.  

Усього годин  90 4 26   60 90 4 6   80 

 

   Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет і значення професійної етики. 

Визначення та зміст понять  

«ділова етика» і «діловий етикет». Об’єкт, предмет і завдання етики ділового  

спілкування. Етика спорту як різновид прикладної етики, що регулює відносини між людьми 

у сфері спортивної діяльності. Причини виникнення прикладної етики як артефакту кінця XX 

століття: бурхливий розвиток спорту, науки, політики, економіки другої половини XX 

століття. Звернення етики до вирішення нових для неї практичних проблем. Умови 

виникнення спорту як соціального явища. Етика і культура спілкування в історії спорту. 

 

Тема 2. Принципи етико-моральної свідомості та спорт.  

Проблема гуманізму як центральна проблема соціогуманітарних наук. пріоритетна роль 

етики у формуванні сучасної комунікативної культури. «Людиноутворююча» значимість 

етико-моральних принципів. Розвиток самосвідомості індивіда в процесі «туристського 

життя». Етикет як соціальний канал входження в інші «ціннісні міри». Гуманістична місія 

етики та етикету – сприяння розв’язанню соціальних проблем (зайнятість, подолання бідності 

тощо). Гуманістична складова в системі підготовки фахівців для сфери спорту.  

 

Тема 3. Корпоративна етика спортивного менеджменту  

Специфіка проведення ділових бесід, зустрічей, переговорів. Етикет ділових переговорів. 

Етикет ділового спілкування по телефону. Епістолярний  

етикет. Перепони у діловому спілкуванні. Історичні аспекти становлення та розвитку 

ділового спілкування. Історичні аспекти становлення та розвитку ділового етикету 

Розвиток ділового спілкування у ХХ столітті. Розвиток ділового спілкування у ХХ столітті. 

Зародження школи “людських відносин”. Зміни етичних норм і поведінки людей під впливом 

виробничих відносин. “Організаційна культура” як один з інструментів управління 

господарством. Феномен “культури спілкування”. 

 

Тема 4. Спорт та екологічна етика 

Екологічний аспект спортивної діяльності. Людина і довкілля (природне і урбанізоване) в 

спорті. Спорт  як ситуація розриву з «нудотою повсякденності». Можливість створити 

«пограничну ситуацію» чи залучитися до неї та пережити її у соціальному середовищі чи 

небезпечних природних умовах. Неповторність переживань людини у інноваційних та 

альтернативних видах спорту. Цінність цих переживань та досвіду для особистісного 

розвитку, набуття життєвої мудрості. Роль рівня організації спорту та можливості конфлікту. 

Світоглядні орієнтації людини, що включилися в систему спорту. Моральні вимоги, 

обмеження, приборкання людини в професійній спортивній діяльності.  

 



Тема 5.  Психологія іміджу в корпоративній спортивній етиці. 

 Поняття іміджу. Ділове спілкування у спортивному бізнесі. Особливості, функції та рівні 

ділового спілкування. Визначення ділового спілкування. Просодіка і проксеміка ділового 

спілкування у спорті. Норми і функції спілкування. Рівні ділового спілкування. Церемоніальні 

особливості поведінки у діловій діяльності у сфері спорту. Імідж та створення сприятливого 

психологічного клімату у сфері спорту.  

 

Тема 6. Етика та етикет у спорті 

Специфіка соціального середовища у туризмі. Людина і довкілля (природне і урбанізоване) та 

сфера туризму. Роль рівня організації туристичного процесу та можливості конфлікту. Принципи 

олімпізму та професійна етика. Особливість людських зв’язків у спорті і проблема набуття 

відповідальності за встановлені контакти і підвищення толерантності як до членів малої групи, до 

представників спортивної сфери, до громадянського середовища. Перепони у діловому 

спілкуванні. Психологічна культура ділового спілкування. Перепони у спілкуванні. Створення 

сприятливого психологічного клімату. 

 

Тема 7. Бізнес-етикет та дрес-код.  

Ділове спілкування в спортивному бізнесі. Особливості, функції та рівні ділового 

спілкування. Просодіка, проксеміка у діловому спілкуванні. Особливості ділового 

спілкування. Норми і функції спілкування. Рівні ділового спілкування. Церемоніальні 

особливості поведінки у спортивному бізнесі. Діловий дрес-код та досягнення успіху у 

спортивному бізнесі. 

 

Тема 8. Особливості національної етики та етикету. 

Норми ділового етикету зарубіжних країн. Спорт як засіб моральної меліорації сучасного 

суспільства, подолання соціального імунодефіціту (браку приросту людських взаємин). 

Можливості туризму як найдемократичнішої форми людських стосунків. Фізична культура і 

спорт та утвердження «діалогічної» культури спілкування (інтерсуб’єктивне узгодження 

життєвої істини). Етичні норми у культурах Сходу і Заходу. 

 

Тема 9. Діловий протокол в спортивній діяльності. 

Поняття про діловий протокол Діловий протокол та правила поведінки на прийомах. 

Особливості, функції та рівні ділового спілкування. Значення ділового протоколу для 

спортивного бізнесу. Основні принципи ділового протоколу у спортивній діяльності. 

Протокол у міжнародному спілкуванні. Спортивна діяльність у контексті сфер та реалій 

суспільного життя. 

 

Тема 10. Етика та естетика професійного середовища.  

Поняття естетики спортивної поведінки. Дизайн спортивного середовища як одна з ключових 

умов успіху у сфері спорту. Поняття естетики поведінки у сфері спорту. Моральні вимоги, 

обмеження, приборкання людини в спортивній діяльності. Етика та правила етикету у 

спортивному процесі. 

Тематика практичних занять 



Номер і назва теми 

дисципліни 

Номер і назва теми практичних 

занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1. Предмет і 

значення професійної 

етики 

 

1. Предмет і значення етики 4 2  

Тема 2. Принципи 

етико-моральної 

свідомості та спорт.  

 

 

2. Основні принципи етики 4 2 

3. Моральна свідомість у спорті  

 

 

- 

Тема 3. Корпоративна 

етика спортивного 

менеджменту. 

4. Правила корпоративного 

менеджменту у спорті 

 

2 

 

2 

5. «Організаційна культура» як 

один з інструментів управління 

господарством 

 

 

 

 

Тема 4. Спорт та 

екологічна етика. 

6. Поняття екологічної етики 2 

 

 

- 

7. Висновки через обмеження 

третім поняттям й умови їхньої 

правомірності.  

 

 

 

 

– 

Тема 5. Проблема 

іміджу в корпоративній 

спортивній етиці. 

8. Поняття та роль іміджу в 

корпоративні етиці 

 

2 

 

- 

Тема 6. Етика та етикет 

у спорті.  

 

9. Значення та особливості етики та 

етикету у спорті  

 

2 

 

– 

Тема 7.  Бізнес-етикет 

та дрес-код.  

10. Бізнес-етикет    

2 

 

 

- 

11. Корпоративний дрес-код та 

його особливості 

 

 

 

 

Тема 8. Особливості 

національної етики та 

етикету 

 

12. Специфіка та особливості 

національної етики та етикету. 

4 - 

Тема 9. Діловий 

протокол та бізнес у 

13. Поняття і значення ділового 

протоколу 

2 - 



сфері спорту. 

Тема 10. Етика та 

естетика спортивного 

середовища.  

 

14. Дизайн професійного 

середовища як одна з ключових 

складових корпоративної етики 

та умов успіху у сфері фізичної 

культури та спорту 

2 - 

Всього годин: 26 6 

   

 

Завдання для самостійної роботи студентів  
Номер і назва теми 

дисципліни 

Завдання   Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1. Предмет і 

значення ділового 

етикету у сфері фізичної 

культури і спорту. 

 

1. Предмет і значення етики 

Значення засвоєння основ та 

правил ділового етикету для 

розвитку особистості. 

 

4 

 

6 

 

2. Написання реферату на тему 

«Об’єкт, предмет і завдання етики 

ділового 

спілкування.». 

 

 

 

 

3. Підготовка до практичного 

заняття з теми 1. 

  

Тема 2. Принципи 

етико-моральної 

свідомості та спорт. 

4. Написання есе на тему «Загальні 

принципи етико-моральної 

свідомості та спорт». 

 

6 

 

6 

5. Підготовка до практичного 

заняття з теми 2. 

  

6. Написання реферату на тему: 

«Гуманістична складова в системі 

підготовки фахівців для сфери 

спорту». 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Корпоративна 

етика спорту. 

7. Підготовка реферату та 

презентації зі змісту, форм та 

шляхів сучасної корпоративної 

етики 

 

6 

 

 

8. Підготовка до практичного 

завдання з теми 3. 

 – 

9. Вирішення кейсів (навчальних 

ситуацій)  з підготовки завдань з 

корпоративної етики 

 

 

 

 

 

 



Підготовка до практичного заняття 

з теми 3. 

Тема 4. Спорт та 

екологічна етика. 

10. Підготовка та написання есе на 

тему «Екологічний аспект 

спортивної діяльності.». 

6 6 

11. Підготовка до практичного 

заняття з теми 4. 

6  

12. Написання есе на тему «Людина 

і довкілля (природне і 

урбанізоване) та  фізична 

культура і спорт.» 

 

6  

13. Підготовка до практичного 

заняття з теми 4. 

 – 

Тема 5. Проблема іміджу 

в корпоративній 

спортивній етиці. 

14. Імідж та створення сприятливого 

психологічного клімату у сфері спорту. 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

15. Психологія іміджу в 

корпоративній спортивній 

етиці. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

16. Підготовка до практичного 

заняття з теми 5. 

  

Тема 6. Етика та етикет 

у спорті. 

 

17. Світоглядні орієнтації людини, 

що включилися в систему 

фізичної культури і спорту 

8 10 

18. Підготовка до практичного 

заняття з теми 6. 

 10 

Тема 7.    Бізнес-етикет 

та дрес-код. 

19.Правила бізне-етикету. 6  

20. Особливості ділового 

спілкування. Норми і функції 

спілкування 

 10 

21. Церемоніальні особливості 

поведінки у різних видах спорту. 

Підготовка до практичного заняття 

з  теми 7. 

 8 

Тема 8. Особливості 

національної етики та 

етикету 

 

22. Норми ділового етикету 

зарубіжних країн 

6  

Тема 9. Діловий 23.Підготовка до практичного   



протокол в туристичній 

діяльності. 

заняття з теми «Протокол у 

міжнародному спілкуванні» 

Тема 10. Етика та 

естетика професійного 

середовища. 

 

24. Поняття естетики поведінки у 

сфері спорту. 

 

 8 

Всього годин: 60 80 

 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни: формування уявлення 

аспірантів про значення корпоративної етики у сфері спорту та про її місце у 

системі сучасної науки; розуміння загальних соціально-філософських засад 

етичного мислення. Аспіранти повинні: 

 

знати: специфіку морально-етичної ділової поведінки; властивості 

правильної поведінки; основні етико-естетичні закони та закономірності 

ділового спілкування у сфері фізичної культури і спорту; основних принципів та 

правил ділового етикету, історію ділового етикету; практичні засади основних 

методів та прийомів ділової комунікації у сфері фізичної культури і спорту. 

Безпосередні правила етикету та правил поведінки у професійній сфері,); 

розрізняти естетичні та неестетичні прояви спортивної діяльності;  основні 

етапи розвитку професійної етики та ділового етикету; студент  повинен 

орієнтуватися в типах етикетної поведінки, достоїнствах та різноманітних 

проявах ділового етикету та естетичної поведінки у професійній спортивній 

сфері; 

уміти: поєднувати професіоналізм з етикою поведінки у сфері спорту, 

співвідносити етичну та практичну сторони професійної спортивної діяльності; 

розуміти та вміти застосовувати принципи ділового етикету, поняття краси та 

гуманізму у професійну спортивну діяльність; аналізувати найзагальніші 

характеристики та  якості, що притаманні різним естетичним об’єктам та 

явищам у професійній спортивній діяльності; розрізняти прекрасне та потворне 

у житті та бізнесі. 

 

Перелік програмних результатів навчання, яких досягають під час вивчення 

навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми 

«Професійної етики» для вищого рівня вищої освіти  

 
Шифр  Програмні результати навчання  

ПР6 Доносити професійні знання, обґрунтування, результати та 

висновки власних наукових досліджень в усній та письмовій 

формах для різної аудиторії як на національному, так і  

міжнародному рівнях. 



 

ПР11 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти, 

вміти використовувати (та визнавати) результати роботи інших 

членів наукової групи, здійснювати патентно-ліцензійний пошук та 

підготовку аплікацій з метою отримання грантів на розробку 

наукових досліджень. 

 

 

 

Порядок оцінювання результатів навчання з дисципліни 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та екзамену.  

Протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати максимальну 

кількість балів – 100 як суму балів за результатами поточного контролю на 

практичних (семінарських, лабораторних) заняттях та під час консультацій 

науково-педагогічних працівників з тем, на які не передбачено аудиторних 

годин. Робочою програмою навчальної дисципліни для студентів заочної форми 

навчання, або в установленому порядку з тем, заняття з яких було пропущене 

здобувачем вищої освіти. Використовуються такі форми поточного контролю та 

розподіл балів, які може отримати студент за тему: 

 
Номер і назва теми практичних занять Засоби оцінювання  Кількість 

балів за тему 

1. Тема 1. Предмет і значення професійної   

етики у сфері фізичної культури і спорту. 

.  

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.   

 

 

8 

2. Принципи етико-моральної свідомості та 

спорт 

Тестування. 

Кейси.  

7 

3. Корпоративна етика професійного спорту Захист обґрунтованих 

прийомів ділового 

етикету у сфері спорту.  

 

 

11 

4. Спорт та екологічна етика Реферат, доповідь та 

презентації на задану 

тему та їх обговорення. 

 

 

7 

5. Проблема іміджу в корпоративній 

спортивній етиці 

Захист підготовлених 

концепцій реклами 

спортивного клубу.  

 

11 

6. Етика та етикет у спорті. Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації. 

 

7 



7. Бізнес-етикет та дрес-код Реферат, доповіді та 

презентації на задану 

тему. 

8 

8. Особливості національної етики та етикету 

 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Кейси.   

 

8 

9. Діловий протокол в спортивній діяльності Реферат, доповіді та 

презентації на задану 

тему та їх обговорення.  

 

11 

10. Етика та естетика професійного 

середовища.  

 

Тестування. 

Кейси. 

7 

11. Аналіз навичок ділового етикету у сфері 

спорту 

Захист практичних 

завдань х ділового 

етикету у сфері спорту  

15 

Усього: 100 

 

 

   Лектор під час завершення лекції з теми дисципліни знайомить здобувачів 

вищої освіти з відповідними завданнями для самостійної роботи та темами 

практичних занять.  

 Перед початком практичного (семінарського, лабораторного) заняття 

науково-педагогічний працівник ознайомлює здобувачів вищої освіти із 

формами поточного контролю, які будуть застосовуватись, і кількістю балів, 

які вони можуть отримати. Під час завершення кожного заняття кожному 

присутньому здобувачу вищої освіти оголошується кількість отриманих ним 

балів. 

 Здобувач вищої освіти, який протягом семестру отримав менше                       

34 балів, до заліку/екзамену не допускається, і може в установленому 

порядку пройти повторне вивчення цієї дисципліни. 

 Заліки/екзамени проводяться у порядку, визначеному у Положенні про 

організацію освітнього процесу в університеті.   
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