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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ
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У статті звертається увага на проблему необхідності встановлення єдиних норм моральноетичної поведінки викладачів вищої школи, зокрема правових дисциплін, що обумовлено історичними
особливостями формування таких морально-педагогічних категорій у діяльності педагога, як: людя
ність, любов і повага до особистості, чесність, відвертість, моральна стійкість. Поєднання мораль
но-педагогічних і морально-юридичних категорій позитивно відобразяться на практичному досвіді
викладачів вищої школи під час викладання правових дисциплін.
Ключові слова: морально-етична поведінка; моральна стійкість; викладач правових дисциплін;
вища школа.
В статье обращается внимание на проблему необходимости принятия единых норм морально
этического поведения преподавателей высшей школы, особенно правовых дисциплин, что обусловлено
историческими особенностями формирования таких морально-педагогических категорий в деятель
ности педагога, как: человечность, любовь и уважение к личности, честность, откровенность, мо
ральная стойкость. Объединение морально-педагогических и морально-юридических категорий пози
тивно отобразиться на практическом опыте преподавателей высшей школы во время преподавания
правовых дисциплин.
Ключевые слова: морально-этическое поведение, моральная стойкость, преподаватель правовых
дисциплин, высшая школа.
Тке агіісіе йгашв аііепііоп іо ікергоЫет о/ іке песе88ііу о/ е8іаЬїі8кіпд депегаї 8іапйагй8 о/ тогаї апё.
еікісаї ЬекаVіо^ о/ кідк 8скооІ іеаскег8, рагіісиїагіу їаш Лі8еірїіпе8, йие іо іке кі8іогісаІ / еаіиге8 о/ / огтаііоп о/ 8иск еікісаї апй рейадодіеаї саіедогіе8 іп іеаскіпд а8 китапііу, ^ е апй ге8ресі іо іке рег8опаІііу,
копе8іу, ореппе88, тогаї 8іаЬіШу. Могаї апй еікісаї 8іапйагй8 о/ ЬекаVіо^ о/ кідк 8скоої іеаскег8 сап Ье соп8оїіЛаіеЛ іп ікгее таіп агеа8:1) 8іапйагй8 о/ еікісаї ЬекаVіо^ іп соппесііоп іо іке рго/е88іоп (ед іо іпіііаіе
іке ё.еVе^ортепі апй іо р^оVЫе пеш ейиеаііопаї іескпоїодіе8, теікойоїодіе8 аітей іо ітр^0 Vе ейиеаііопаї
8егоіее8, іо іпсгеа8е апй ітр^0 Vе рго/е88іопаї 8кіїї8 апй іо 8еЩтр^0 Vе соп8іапіїу), 2) 8іапйагй8 о/ еікісаї
ЬекаVіо^ іп іке іеаскег-8іийепі геїаііоп8кір (рег8опаї тогаї ге8роп8іЬіїііу о/ іке іеаскег ассогйіпд іо іке
рго/е88іопаї ё.еVе^ортепі о/ 8іиЛепі8, рготоііпд іке геаїігаііоп о/ іке гідкі8 о/ 8іиЛепі8 іо оЬіаіп тойегп,
тйе кпошїейде, песе88агу 8кіїї8 іп ікеіг / иіиге рго/е88іоп); 3) 8іапйагй8 о/ еікісаї ЬекаVіо^ о/ іке іеаскег
іп соттипісаііоп шіік соїїеадие8 (ге8ресі іо іке оікег іеаскег а8 а рег8оп апй рго/е,88іопаї). Іі 8коиШ Ье
етрка8ігей ікаі іке8е еікісаї гиїе8 Ьесоте /іхей апй песе88агу / ог оікег асШіііе8 ікаі аге тогаїїу сїо8е іо
іке іеаскіпдрго/е88іоп. Рог ехатрїе, / ог їаш асШііу іі і8 іурісаї іо соп8оШаіе 8иск йеопіоїодіеаїргіпсірїе8
а8 їедаїііу, оЬіесіюііу, роїііісаї ітрагііаїііу, сотреіепсе. Ткеге/оге, іке сотЬіпаііоп о/ тогаї іеаскіпд, тог
аї апй їедаї саіедогіе8 т її Ье ро8іімеїу ге/їееіей оп іке ргасіісаї ехрегіепсе о/ кідк 8скоої іеаскег8 іп іке
іеаскіпд о/ їаш йі8сірїіпе8.
Кеу юогЛа: тогаї апй еікісаї ЬекаVіо^, тогаї 8іаЬіїііу, іеаскег о/ їаш Лі8сірїіпе8, іеаскіпдрго/е88іоп.

Постановка проблеми. У сучасних умо
вах перебудови суспільного устрою, гумані
зації та розвитку громадянського суспільства
в Україні актуальною є проблема формування
морально-етичних норм поведінки представ
ників різних професій: педагогів, юристів,
медичних працівників та ін. Особливо акту
альною дана проблема є для викладачів вищої
школи, які викладають правові дисципліни,

бо взаємодіючи зі студентами різних спеці
альностей, використовуючи власні педагогіч
ні уміння, вони навчають правовим основам
життєдіяльності, які впливають на форму
вання високого морально-етичного рівня по
ведінки майбутніх фахівців. Це вимагає від
педагога відповідного етичного ставлення та
високої морально-правової культури взаємо
дії зі студентами.
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Аналіз літератури з проблеми досліджен
ня. Аналіз юридичної та педагогічної літера
тури свідчить, що питання стосовно особис
тості вчителя, викладача, його моральності,
професійності є доволі актуальним.
Так, необхідність підготовки вчителя на
основі усвідомлення ним певних моральних,
гуманних вимог відзначали великі педагоги
минулого (Я. Каменський, М. Пирогов, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.).
Характеристика окремих аспектів профе
сійної юридичної деонтології, зокрема мо
рально-вольових якостей майбутніх юристів
містяться в працях М. Петрова, О. Скакун,
С. Сливки, В. Горшеньова.
Висвітлення ідей, теорій педагогічної мора
лі подано в працях Е. Гришина, В. Писаренко,
І. Писаренко, В. Чернокозової, І. Чернокозова.
Ціла низка праць присвячена дослідженню
психологічних, педагогічних і культурологіч
них аспектів формування моральних уявлень
учителя та ціннісних орієнтацій, переконань,
принципів на різних етапах становлення
його як фахівця (К. Гавриловець, Е. Гришин,
В. Журавльов, Л. Мітіна, В. Сластьонін).
Однак питання, пов’язане з моральноетичними нормами поведінки викладача пра
вових дисциплін вищої школи, досліджено
недостатньо.
Ф ормулювання цілей статті і постанов
к а завдань. Метою статті є дослідження фор
мування морально-етичних норм поведінки
викладачів правових дисциплін вищої школи,
враховуючи необхідність їх деонтологічного закріплення і зв’язок з іншими морально
близькими сферами діяльності.
Основна частина. Слід зазначити, що
педагогічна справа взагалі неможлива без
морально-етичних норм, бо сама мораль ви
конує педагогічні функції: викладач за допо
могою етики формує духовний світ, моральне
обличчя молоді.
Тому не випадково до питання моральноетичних норм поведінки педагога зверталися
ще філософи стародавнього світу: Сократ,
Платон, Квінтілліан, Аристотель та ін. Зокре
ма, Квінтілліан розробив своєрідний кодекс
педагогічної етики: І.Нехай учитель викличе
в собі батьківські почуття до своїх учнів і по

стійно уявляє себе на місці тих людей, які до
віряють йому своїх дітей. 2. Нехай він сам не
має вад і не переносить їх на інших. 3. Нехай
суворість його не буде гнітючою, а ласкавість
не буде розслабливою, щоб звідси не вини
кла ненависть або презирство. 4. Нехай бу
дуть тривалими бесіди про моральне й добре,
адже чим частішими будуть умовляння, тим
меншою буде потреба в покараннях. 5. Не
хай учитель не буде роздратованим і водночас
не потурає тим, хто потребує виправлення.
6. Нехай він буде доступним у викладанні,
терплячим у роботі, більш старанним, ніж ви
могливим. 7. Нехай із бажанням відповідає
тим, хто запитує, і нехай запитує мовчазних. 8.
На похвалу він нехай буде не надто скупим, але
й не надто щедрим, оскільки перше відбирає
бажання до праці, а друге народжує безпеч
ність. 9. При виправленні того, хто потребує
усунення, він не повинен бути надто суворим,
тим більше сварливим. 10. Нехай він кожен
день скаже учням що-небудь таке, що у них на
завжди залишиться в пам’яті [1, с. 254].
Морально-етичні норми припускають гу
маністичну направленість особистості викла
дача та включають його ціннісні орієнтації,
ідеали, інтереси. Вони виявляються в педа
гогічній позиції викладача, визначають вибір
конкретних завдань освітньо-виховного про
цесу, впливають на взаємовідносини зі сту
дентами, визначають гуманістичну стратегію
педагогічної діяльності.
Значний внесок у розробку питань пе
дагогічної етики зробили українські вчені,
педагоги, письменники ХІХ століття, які
вважали, що вчитель повинен свої стосун
ки з дітьми базувати на гуманних засадах:
люб’язнім слові, пораді, а не жорстокості
та зневазі - якщо він бажає в дітях виховати
інтерес до навчання і моральні якості. «По
хвала і любов, - писав О.В. Духнович, - за
охочує на добро, а любовне нагадування ...
від зла відвертає людину» [2, с. 208]. Зберег
ти в серцях вчителів і учнів взаємну відвер
тість, взаємну прихильність один до одного,
які необхідні і для успіхів розумової освіти,
і для успіхів у моральному вихованні, - так
наказувалось в статуті університету Св. Во
лодимира [ 3, с. 135].
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Звідси і заклик педагогічної громадськості
XIX ст. - будувати взаємовідносини вчителя
та учнів на гуманних засадах. Саме школа,
як зазначали М.І. Пирогов, С.В. Васильчен
ко, О.В. Духнович, К.Д. Ушинський, С.І. Миропольський та ін., побудована на гуманних
засадах, дасть змогу вірно організувати пе
дагогічний процес в цілому і навчально-пізна
вальну діяльність учнів зокрема.
Так, основу гуманістичної педагогічної
концепції М.І. Пирогова складали принципи,
які стверджує гуманістична педагогіка: прин
цип поваги до особистості дитини і вчителя як
головних дійових осіб педагогічного проце
су; врахування вроджених якостей і здібнос
тей учня; індивідуалізація процесу навчання;
врахування вікових особливостей розвитку
організму і психіки дитини; повага до права
людини самій здійснювати свій життєвий і
професійний вибір.
З гуманістичних позицій М.І. Пирогов під
ходив і до проблеми стосунків у самому ко
лективі вчителів. Він обґрунтував важливі по
ложення педагогічної етики, які не втратили
актуальності в сучасній школі:
- вчителі повинні цінувати свою гідність
та турбуватися про її збереження у своїх колег
та учнів;
- педагоги та керівництво школи мають
турбуватися про збереження гідності (на
укової та моральної) наставника в очах учнів,
оскільки принижений та скривджений вчи
тель не може бути прикладом для виховання
честі й людської гідності у своїх учнів;
- учителям доцільно підтримувати чес
ність, відвертість у стосунках з учнями;
- вчителям слід прагнути до відносин до
віри, поваги, співробітництва у своєму ко
лективі, - тільки таким чином вони зможуть
досягти поставленої педагогічної мети, адже
особистість учня у школі ще тільки розвива
ється, вона багато в чому є продуктом спіль
ної діяльності [4, с. 124-126].
У стосунках «учитель-учень» М.І. Пиро
гов відводив учителю роль мудрого настав
ника, який веде учня шляхом пізнання самого
себе, людського суспільства та навколишньо
го світу, підтримує й спрямовує учня у про
цесі пізнання, вимогливо ставиться до себе та

учня; який вміє сформувати в учня моральну
стійкість, міцні моральні переконання, волю
до самоосвіти, самовиховання та самопізнан
ня, здатність до боротьби зі своїми внутрішні
ми та й громадськими вадами [4, с. 136].
Слід зазначити, що морально-етичні норми
поведінки є притаманними для багатьох сфер
суспільного буття. Наприклад, вони активно
закріплюються у сфері юридичної діяльнос
ті, що спричинило необхідність формування
професійної юридичної етики. Так, в останні
роки, було прийнято ряд норм: Правила адво
катської етики [6]; Правила професійної етики
нотаріусів України [7], які закріплюють осно
вні морально-етичні принципи діяльності
адвокатів, нотаріусів, та норми їх моральноетичної поведінки необхідні у спілкуванні з
клієнтами, колегами. Серед морально-етичних
принципів їх діяльності можна назвати: 1. За
конність, тобто додержання вимог закону та
загальновизнаних етичних норм поведінки.
2. Пріоритет інтересів: особи, що виконують
функції держави, представляючи інтереси
держави чи територіальної громади у відно
синах з іншими особами, діють виключно в їх
інтересах. З.Політична неупередженість: ви
конання своїх службових обов’язків політич
но неупереджено, уникнення демонстрації у
будь-якому вигляді власних політичних пере
конань або поглядів, не використання служ
бових повноважень в інтересах політичних
партій чи їх осередків або окремих політиків
[6, с. 3]. 4. Толерантність: толерантно і з по
вагою ставитися до політичних поглядів, ідео
логічних та релігійних переконань інших осіб.
5. Об’єктивність: діяти об’єктивно, зокрема
у відносинах з громадськістю, незважаючи
на особисті інтереси, особисте ставлення до
будь-яких осіб, на свої політичні погляди, іде
ологічні, релігійні або інші особисті погляди
чи переконання. 5. Компетентність і ефектив
ність: сумлінно, компетентно, вчасно, резуль
тативно і відповідально виконувати службові
повноваження, рішення та доручення органів і
осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або
підконтрольні, не допускати зловживань та
неефективного використання державної і ко
мунальної власності. 6. Формування довіри до
влади: забезпечити позитивну репутацію орга
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нів державної влади, органів місцевого само
врядування, всіляко сприяти зміцненню довіри
громадян до влади, утверджувати чесність, не
упередженість та ефективність влади [7, с. 4].
7. Конфіденційність: не розголошувати і
не використовувати в інший спосіб конфіден
ційну інформацію, що стала відома у зв’язку
з виконанням своїх службових повноважень,
крім випадків, встановлених законом. 8. Не
допущення конфлікту інтересів: незважаючи
на особисті інтереси, вживати вичерпних за
ходів щодо недопущення конфлікту інтересів,
а також не допускати вчинення дій чи безді
яльності, що можуть спричинити виникнення
конфлікту інтересів або створити враження
його наявності. 9. Запобігання одержанню не
правомірної вигоди або дарунка (пожертви)
[7, с. 4].
Важливим у закріпленні на законодавчо
му рівні морально-етичних норм професійної
поведінки є те, що держава визнає їх необ
хідність і встановлює відповідальність за їх
порушення, тобто, особа, що приймається на
певну посаду ознайомлюється зі змістом цих
норм і попереджається про відповідальність
за їх порушення.
Однак, для викладачів вищої школи, зокре
ма правових дисциплін такі єдині стандарти
морально-етичних норм поведінки відсутні.
Як виняток, вони приймаються окремими
вищими навчальними закладами і мають об
межений характер. Тому прийняття і впрова
дження Кодексу морально-етичної поведінки
викладачів вищої школи (або педагогічних
працівників) є необхідним і сприяло б поєд
нанню педагогічних, юридичних, моральних
положень, необхідних для професійної педа
гогічної діяльності.
Морально-етичні норми поведінки ви
кладачів вищої школи можна закріпити за
трьома основними напрямками: 1) норми
етичної поведінки стосовно професії (на
приклад, ініціювати розробку та впрова
джувати нові освітні технології, методики,
що спрямовані на покращення освітніх по
слуг; безперервно підвищувати та удоско
налювати професійний рівень та самовдос
коналюватися; здобувати, застосовувати,
поглиблювати наукові знання; поважати

свою професію); 2) норми етичної поведін
ки у стосунках викладач-студент (особиста
моральна відповідальність педагога за про
фесійний розвиток студента; сприяння реа
лізації права студента на здобуття ним су
часних, всебічних знань, необхідних умінь
і навичок в галузі майбутньої професії; ви
ховання у студентів відповідального став
лення до професії, до інших людей, до себе;
повага психофізичних і духовних ціннос
тей, моральних ідеалів, честі і достоїнства
особистості студента; повага до особистої
думки студента та наявність власної позиції
викладача у процесі обговорення навчаль
ного матеріалу тощо); 3) норми етичної по
ведінки у спілкуванні викладача з колегами
(повага до іншого педагога як людини і фа
хівця; будування взаємин на підставі коле
гіальності, рівноправності, чесності, спра
ведливості, порядності та довіри).
Закріплення морально-етичних норм у пе
дагогічній професії сприятиме встановленню
високих етичних норм професійної діяльності
викладачів, їх поведінки, взаємин у академіч
ному співтоваристві. Загальні морально-етич
ні норми, враховуючи принципи верховенства
закону, демократичних процедур і стандартів,
повинні стати підґрунтям для подальшого їх
розвитку і встановлення на рівні окремого ви
щого навчального закладу.
Висновок. Таким чином, формування мо
рально-етичних норм поведінки викладача
правових дисциплін вищої школи має три
валий історичний період і включає надбання
і досягнення філософів, педагогів, громад
ських діячів минулого, як: людяність, любов
і повага до особистості, чесність, відвертість,
моральна стійкість, міцні моральні переко
нання.
Може враховувати положення і досягнен
ня вже існуючих морально-етичних норм і
принципів юридичної професії (законність,
об’єктивність, політична неупередженість,
компетентність). Поєднання історичних
надбань і положень сьогодення дозволить
створити якісні єдині морально-етичні нор
ми поведінки для викладачів вищої школи,
зокрема для тих, хто викладає правові дис
ципліни.
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