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ЕТИКЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 
В статті висвітлено головні аспекти етикету науково-педагогічного працівника. На основі 

визначальних принципів спілкування: гуманізму, людяності, доцільності дій, краси або 

естетичної привабливості поведінки, запропоновані практичні поради етикетної поведінки 
науково-педагогічного працівника. 

 

“Привітність – золотий ключ, який відкриває залізні 

замки людських сердець”. 

Східна мудрість 

 

“Людина покликана жити за правилами, інакше вона була б 

іграшкою і жертвою випадку” 

Памфіл Юркевич 

 

 

В епоху трансформаційних змін у суспільстві ХХІ століття не менш актуальними є 

питання етикету. Етикет – це зведення певних правил поведінки, прийнята в суспільстві 

естетична форма прояву етичної і психофізіологічної суті людини. Він визначається в 

багатьох сферах спілкування людей. Етикет – це лише форми зовнішнього прояву 

ставлення до людей, етичні аспекти спілкування. Етикет має чітко виражене національне 

забарвлення і залежить від традицій, способу життя, релігійних вірувань, ритуалів того чи 

іншого народу. Його основним завданням у сьогоденні є зближення людей з різними 

соціальними статусами, поліпшення їх взаємоповаги та взаєморозуміння. 

Норми етикету, на відміну від норм моралі, є умовними, вони носять характер 

неписаного угоди про те, що в поводженні людей є загальноприйнятим, а що ні. Кожна 

культурна людина повинна не тільки знати і дотримуватися основних норм етикету, але і 

розуміти необхідність визначених правил і взаємин.  

Невід’ємною частиною ділового спілкування є службовий етикет.  Службовий етикет 

– це загальноприйняті (або декларативно встановлені) правила соціальної поведінки в 

конкретній організації чи установі. Його завданням є регулювання процесу спілкування 

нерівних за соціальним статусом партнерів. З одного боку службовий етикет вирівнює 

позиції партнерів у комунікативному плані, а з другого – підтримує їх «нерівність» задля 

забезпечення належної субординації та дисципліни. Без знання правил службового 

етикету установи людина, що перебуває в ній схожа на водія який виїхав на автомашині 

на автомагістраль без знання правил дорожнього руху.   

Одним із різновидів службового етикету є етикет у навчальному закладі. У даній 

статті головна увага буде присвячена етикету науково-педагогічного працівника (далі – 

НПП). Етикет викладача без сумніву нерозривно пов'язаний із загальнолюдським 

етикетом та, особливо, - службовим. Службовий етикет досліджувався цілою плеядою 

сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків в галузі міжособистісної 

комунікації, етики, психології, культурології [1-36]. За винятком Г.П.Васяновича 

більшість дослідників не звертали особливої уваги на етику та етикет викладача вищої 

школи [7]. Переважно дослідники акцентували увагу на питанням мовної комунікації між 

учасниками педагогічної взаємодії [12-14, 26, 30, 34] чи психологічних аспектах 

спілкування [5, 21].  

Не підлягає сумніву те, що завданням вищої школи є не тільки підготовка 

вузькопрофільного фахівця, але й формування особистості з високою внутрішньою та 



зовнішньою культурою. З цієї точки зору етикет – дороговказ для формування зовнішньої 

культури всіх без винятку учасників педагогічної взаємодії. 

Етикет регулює поведінку індивіда та його оточення. Тому дотримуючись норм 

етикету НПП може вибирати оптимальну лінію поведінки, а також передбачати можливі 

варіанти поведінки колег та студентів. Дотримання етикету учасниками педагогічної 

взаємодії сприяє встановленню успішних, нерідко довірчих відносин між ними, що 

створює сприятливі умови для успішного реалізації мети навчально-виховного процесу. 

За таких обставин студентська молодь, і врешті самі НПП, зміцнюють свій моральний 

потенціал та естетичне сприйняття оточуючого світу.  

Крім того, дотримання етикету сприяє вдосконаленню особистості. Проявляючи 

повагу до людей шляхом дотримання етикетних правил, НПП стає приємним для 

оточуючих учасником спілкування, незалежно від того, ділове воно чи неформальне.  

Враховуючи функції етикету, НПП може розумно будувати свою поведінку, 

створюючи сприятливі умови для педагогічної взаємодії. Це сприяє підвищенню якості 

його діяльності, розвитку доброзичливих стосунків з колегами, підвищенню його 

авторитету. 

В етикеті НПП, незалежно від його статусу та функцій у навчальному закладі існує 

низка визначальних принципів, на яких має бути побудоване спілкування. 

Найголовнішими серед ним можна вважати принципи гуманізму, людяності, доцільності 

дій, краси або естетичної привабливості поведінки.  

Принцип гуманізму реалізовується через ввічливість, тактовність, скромність та 

точність. Сутність ввічливості у доброзичливості, бажанні добра іншій людині, вона 

проявляється через уважне ставлення, готовність надати послугу іншій людині. 

Ввічливість  має декілька відтінків: коректність, шанобливість (ґречність), люб’язність, 

делікатність. Коректність це підкреслено офіційна, холодна ввічливість, вміння 

стримувати свої емоції за будь яких обставин чи конфліктів. Ґречність, натомість, 

підкреслює повагу до людини, особливо похилого віку, жінок. Люб’язність проявляється 

через прагнення бути приємним і корисним для іншої людини, допомагати їй у 

дріб’язкових справах, робити послуги, бути уважним. Делікатність передбачає ввічливість 

поєднану з особливою м’якістю й глибоким розумінням внутрішнього стану на настроїв 

іншої людини.  

 Тактовність це, передусім, чуття міри, межі яку не можна переступати у спілкуванні. 

Тактовність підказує як передбачливо не зауважувати вад іншої людини, не робити їй 

зауважень в присутності третіх осіб, не ставити запитань чи пропозицій, які ставлять 

співрозмовника у невигідне становище.   

Скромність передбачає вміння стримувати себе, співвідносити власну самооцінку з 

думками інших людей, не переоцінювати себе, не підкреслювати своєї значущості, своїх 

досягнень та переваг. 

Точність трактується як якість, що передбачає вміння дотримуватись свого слова, не 

запізнюватись, своєчасно приходити на зустрічі чи виконувати обіцяне в строк. 

Другий принцип службового етикету – доцільність дій. З огляду на те, що кількість 

етикетних ситуацій в сучасному складному світі практично не обмежена, дати конкретний 

рецепт як поводитись у тій чи іншій ситуації практично не можливо. Саме у таких 

випадках застосовується принцип доцільності. Тобто, якщо ви не знаєте, як поводитись в 

нестандартній для вас ситуації, необхідно керуватись принципом доцільності і зручності. 

Спілкування має бути поміркованим і простим. Проте, зручно має бути не тільки нам, але 

й людям, які нас оточують. Отже, у деяких ситуаціях можна відступити від певних 

умовностей і правил та пристосуватись до ситуації. 

Третій принцип службового етикету в навчальному закладі це краса або естетична 

привабливість поведінки. Тобто поведінка у часників спілкування повинна бути передусім 

естетично красивою. Особливо це проявляється у жестах, манерах, міміці. Наші вчинки 

якими б моральними вони не були мають виглядати привабливо для оточуючих.  

http://ua-referat.com/Етикет


Сучасні дослідники службового етикету вважають, що викладач вищої школи має 

бути еталоном вихованості та краси для оточуючих, зокрема для тих, ким він керує, або 

кого навчає. Він, зокрема, повинен бути уважним до оточуючих у будь-яких ситуаціях, 

допомагати їм; ввічливо звертатися з проханнями про послуги і самому дякувати за них; 

співчувати стороннім у їх невдачах, бідах та проблемах, ділити з ними радість успіху; 

бути милосердним до недоліків та негативних рис інших людей; берегти робочий і 

вільний час інших людей, не марнувати його беззмістовними розмовами; не примушувати 

інших чекати на себе; розмовляти мовою зрозумілою для більшості присутніх; не сміятися 

безпричинно в присутності інших, не давати їм приводу для думки, що ви насміхаєтеся; не 

допускати погроз чи приниження людини, в жодному разі не вдаватись до методів 

фізичного впливу; бути терплячим та толерантним до думок і смаків інших людей, не 

допускати приниження людської гідності того, чиї смаки ви не поділяєте; терпляче 

вислуховувати того, хто говорить, не перебивати і виявляти інтерес до його думки; не 

нав’язувати співрозмовникові тему розмови про себе як найцікавішу, прагнути більше 

запитувати і слухати ніж говорити самому; не підкреслювати своєї шляхетності і 

жертовності в зробленій вами послузі, якою б важливою і значною вона не була; 

допомагати іншим із задоволенням, без думки чи натяку про взаємну віддяку; дбати про 

свій зовнішній вигляд, охайність і чистоту, пам’ятаючи, що неохайність, недбайливість і 

неуважність до себе це форма неповаги до інших людей, зневага до їх думки; не 

привертати до себе уваги екстравагантністю зовнішнього вигляду.  

Незалежно від того, яку посаду ви займаєте і наскільки “завантажені” справами, не 

варто ігнорувати співробітників, з якими зустрічаєтесь у своєму підрозділі чи установі. 

Ввічливе вітання з посмішкою створить приємний настрій для співробітників, а вам 

принесе репутацію приємної й уважної людини.  

Здавна помічено, що успішні люди часто посміхаються. Можна погодитись із 

думкою древніх філософів, які стверджували: ”Посмішка нічого не коштує, але багато дає. 

Вона збагачує тих, хто її отримує, не збіднюючи при цьому тих, хто її дарує. Вона триває 

мить, а в пам'яті залишається інколи назавжди. Вона створює щастя в будинку, породжує 

атмосферу доброзичливості і служить паролем для друзів. Вона – натхнення для 

утомлених, денне світло для тих, хто занепав духом, сонячний промінь для засмучених, а 

також краща протиотрута від неприємностей”. 

Увійшовши до службового приміщення, необхідно привітатися з присутніми там 

колегами. Чекати, щоб співробітники чи студенти першими привіталися з вами – 

неввічливо. Вітатися слід з приємною усмішкою. Афішувати свій поганий настрій на 

роботі – ознака невихованості. 

Під час зустрічі молодший за віком завжди вітається першим, так само, як підлеглий 

першим вітається з керівником. Проте руку для рукостискання першою подає старша за 

віком чи службовим становищем особа. Краще привітатися з колегою (а тим більше 

начальником) вдруге, ніж взагалі цього не зробити. 

Якщо в приміщення зайшов начальник, жінка, старша чи незнайома людина, 

молодший за званням чи віком повинен встати. Сісти можна лише за умови, що гості вже 

сіли або вийшли з приміщення. 

Під час будь-якого візиту в кабінет начальника треба спочатку постукати в двері та 

попросити дозволу увійти, а коли відрекомендуєтеся, – зачекати, поки старший розпочне 

розмову. Сідати можна лише тоді, коли отримаєте запрошення. Ні в якому разі не слід 

почувати себе надто вільно чи розв’язано. Розмова має бути діловою, стриманою, з 

ноткою доброзичливості, без зайвих жестів і емоцій. Ведучи розмову службового 

характеру, не треба зловживати часом. Яким би не був результат розмови, не слід вживати 

грубі вислови, говорити підвищеним тоном чи переходити на сварку. 

Культурна людина не може обійтися без слів: “прошу”, “дякую”, “вибачте” та “будь 

ласка”. Ввічливість немає нічого спільного з улесливістю.  



Звертаючись з проханням до когось, не забудьте подякувати за послугу. 

Забудькуватість може стати причиною образи того, хто вам допоміг. Ввічливим треба 

бути навіть з людиною, котра не заслуговує на повагу. Проте ця обставина не є приводом 

для брутальності чи приниження людської гідності співрозмовника. 

Розмовляючи зі старшими та начальниками, слід тримати себе врівноважено, з 

почуттям власної гідності. Разом із тим, не варто забувати, що надмірна сором’язливість 

не завжди сприймається як скромність. Скромність виявляється у вмінні бути самим 

собою, а не грати якусь невластиву для себе роль. Дотепне слово, добра думка чи 

пропозиція викликають повагу і навіть сприяють росту авторитету; вони аж ніяк не є 

ознаками панібратства. 

Інтелігентний співрозмовник пам’ятає, що вміння вислухати людину – велике 

мистецтво, яким володіють не всі. Розумна людина декількома словами може висловити 

набагато більше, ніж та, яка говорить багато, але нічого влучного не скаже. Звичайно, 

підтримати бесіду, вміло спрямувати  її в будь-яке русло може лише широко ерудований 

співрозмовник, тому треба завжди багато читати, формувати різнобічний світогляд. 

Важливим елементом розмови є погляд. Він може бути щирим, іронічним, 

зневажливим, насмішкуватим, нахабним і “колючим”. Очі щирої людини випромінюють 

тепло та доброзичливість. 

Розмовляючи, тактовна людина ніколи не буде сміятися з широко розкритим ротом. 

Делікатність не дозволяє надміру цікавитись інтимними справами та подробицями 

особистого життя співробітників чи студентів. Не можна говорити за спиною людини 

нічого такого, чого ви не скажете їй у вічі. 

Неетично відкрито звертати увагу на фізичні вади іншої людини, тим більше – 

розглядати та розпитувати про них. 

Якщо розмова ведеться сидячи, не слід занадто “розслаблятись” у зручному кріслі.  

Коли зустрічаєш або проводжаєш співрозмовника, треба підвестися. 

Виняткове значення в розмові має форма звертання на “Ви” і на “Ти”. Кожному 

відомо, що “Ти” не говорять старшим або малознайомим. Форма звертання на “Ти” взагалі 

не досить пристойна. Вона стосується близьких відносин з людиною, базою яких є 

дружба, товариство чи любов. Зокрема, звертання на “Ти” начальника до своїх підлеглих, 

викладача до студентів – прояв відсутності належного виховання і поваги до оточуючих. 

Керівник, який до всіх звертається на “Ти”, не демонструє цим свою високу 

культуру, хоча не має в тому гріха, коли звертання на “Ти” адресоване близьким людям зі 

свого оточення. У присутності чужих людей до своїх колег потрібно звертатись на “Ви”. 

Вибір конкретної форми звертання залежить від обставин, такту та поваги до людей. 

Неприпустимим є звертання до своїх молодших співробітників не на ім’я, а, 

наприклад, “дорогенька”, “малий”, “студент”, ”практикант”, ”боєц” і т. п. Подібні 

звертальні форми є грубим порушенням службового етикету.  

Якщо викладач вищої школи має намір поводити себе згідно з усталеними нормами, 

він мусить тримати свої емоції та бажання в рамках дозволеного. Людська природа, за 

своєю суттю, розумна, а тому реалізується лише у випадку, коли поведінка людини 

узгоджується зі здоровим глуздом. Необхідно зберігати зовнішній спокій навіть тоді, коли 

відчуваєте себе роздратованими. Слід пам’ятати, що оточуючі не повинні страждати через 

вашу нестриманість. 

Таким чином, дотримання правил етикету НПП сприяє вдосконаленню педагогічної 

культури та етики у вищих навчальних закладах, створює ділову, невимушену атмосферу 

для реалізації цілей навчально-виховного процесу.  
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