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ВСТУП 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Професійна майстерність організатора освітнього 

простору» складено відповідно до освітньої програми підготовки другого (магістерського) рівня 

спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки.  

Предметом є професійна майстерність організатора освітнього простору, спрямована на створення 

сприятливих умов для розвитку суб’єктів педагогічного процесу.   

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна майстерність, 

конфліктологія, культура міжособистісних взаємин 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи професійно-педагогічної  діяльності  

2. Спілкування як соціально-педагогічна проблема 

3.Прикладні аспекти оволодіння професійною майстерністю у процесі професійно-педагогічної 

діяльності 

 Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення нормативної дисципліни «Професійна майстерність організатора освітнього 

простору» є набуття студентами теоретичних знань й первинних практичних навичок ефективної 

організації освітнього простору.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є: 

 засвоєння студентами теоретичних знань про правила, принципи, шляхи організації продуктивного 

освітнього середовища; 

 формування практичних умінь і навичок професійної майстерності організатора освітнього 

простору, а також мотивації щодо подальшого професійного вдосконалення і розвитку;  

 оволодіння особливостями педагогічної діяльності фахівців у дошкільних установах, 

загальноосвітніх та вищих школах, а також специфікою управлінської, організаторської взаємодії в 

різних освітніх середовищах. 

1.3.  В результаті вивчення курсу студенти можуть досягти таких результатів :  

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10,  ПРН 19, ПРН 20, ПРН 21, ПРН 23, ПРН 25. 

Знання: 

o визначати та аналізувати засади професійної майстерності організатора освітнього простору, 

спрямовані на набуття особистого досвіду ефективної педагогічної діяльності; 

o визначати й систематизувати складові педагогічної майстерності та педагогічної культури з 

врахування теоретичних засад сучасної філософії освіти, загальних основ педагогіки партнерства, 

концепцій управління закладами освіти; 

o  розуміти та аналізувати поняття, що характеризують педагогічне спілкування, педагогічний такт, 

професійну етику та педагогічну техніку; 

o  з’ясовувати типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях, шляхи їхнього 

роз’язання; 

o визначати стилі поведінки та специфічні якості особистості лідера, майстра в освітньому просторі,  

складові його професійного іміджу. 

Уміння: 

o застосовувати та вдосконалювати організаційні, дидактичні, виховні, управлінські, комунікативні 

навики роботи з аудиторією; 

o використовувати найбільш доцільні засоби невербального спілкування та різноманітними методами 

і прийомами словесного впливу; 

o вміти аналізувати конфлікти та вибирати ефективні шляхи їхнього розв’язання; 

o аналізувати власну педагогічну діяльність відповідно до вимог педагогічного такту, сформованості 

педагогічної майстерності, працювати над самовдосконаленням і професійним творчим розвитком;  

o вдосконалювати майстерність публічного виступу, враховувати специфіку аудиторії,  володіти 

психотехнічними засобами. 

o  Комунікація: 
o володіти різними стилями педагогічного спілкування, складовими вербальної та невербальної 

поведінки з метою встановлення ефективної комунікації у професійній діяльності; 



o використовувати прийоми емоційно-вольового впливу, психологічної підтримки, асертивні техніки  

спілкування; 

o розвивати навички запобігання мобінгу і булінгу у педагогічному спілкуванні. 

Автономія та відповідальність: 

o демонструвати персональну відповідальність за професійні дії, формувати цілісне бачення завдань 

особистісного професійного розвитку. 

o проявляти лідерські якості для створення сприятливого психологічного клімату в колективі, 

формувати готовність до командної діяльності та ефективної взаємодії у розв’язанні професійно-

педагогічних проблем. 

 інтегральна; 

 загальні (ЗК 1; ЗК 2; ЗК 3; ЗК 4; ЗК 5; ЗК 6); 

 фахові (ФК 4; ФК 6; ФК 9; ФК 16). 

 

 

 

СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

теми 

Завдання для самостійної роботи Література Години 

1 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Педагог як суб’єкт 

навчально-виховного процесу», винесеними на семінар № 1, 

ґрунтовно опрацювати відповідну фахову  літературу і зробити 

тезисні записи. 

2. Усвідомити суть термінів «педагогічна діяльність», 

«педагогічна дія», «педагогічна взаємодія». 

3.Зясувати суспільну значущість праці педагога. Навести 2-3 

приклади  (можна з опиратися на власний досвід) зразково 

педагога. Кого з власних педагогів хотіли б наслідувати. 

Аргументуйте чому. 

Основна  

літератур: 1–
3.

  

Рекомендована 

літератур: 2, 

9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

9 

2 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Педагогічна техніка», 

винесеними на семінар № 2, ґрунтовно опрацювати відповідну 

фахову  літературу і зробити тезисні записи. 

2. З’ясувати суть термінів «педагогічна техніка», «релаксація», 

«саморегулювання», «установка». 

3.Бути готовим на семінарі відпрацьовувати прийоми 

аутотренінгу (зосередження на емоційному стані, заспокоєння 

емоційних центрів, підсилення стану спокою, розслаблення язика 

і гортані, саморегулювання дихання). 

4. Підготовка до модульного контролю № 1 

Основна  

література: 1–
3.

  

Рекомендована 

література: 2, 

9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

10 

3 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Педагогічне спілкування як 

взаємодія», винесеними на семінар № 3, ґрунтовно опрацювати 

відповідну фахову  літературу і зробити тезисні записи. 

2. З’ясувати суть термінів «педагогічне спілкування», «стиль 

спілкування», «бар’єри спілкування», «емпатія», «рефлексія» 

3. Запропонуйте  (запишіть) десять власних правил  спілкування 

для організатора освітнього простору. 

4.Бути готовим продемонструвати (на прикладі конкретних 

педагогічних ситуацій) рівні, стилі та бар’єри в процесі 

спілкування   в професійній діяльності. 

Основна  

література: 1–
3.

  

Рекомендована 

література: 1, 

2, 3, 5, 9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

10 



4 1.Ознайомитися з  питаннями теми «Невербальна і вербальна 

комунікація», винесеними на семінар № 4, ґрунтовно опрацювати 

відповідну фахову  літературу і зробити тезисні записи. 

2. З’ясувати суть термінів «невербальна комунікація». 

 3. Змоделювати педагогічну ситуацію з порушенням 

невербальної комунікації. 

4.Бути готовим розпізнавати бар’єри, створених за допомогою  

рук,  ніг, постави. 

5.Змоделювати педагогічну ситуацію з порушенням вербальної 

комунікації. 

6. Проєкт №1 

Тема: Презентація книг (10 балів) 

На вибір студента пропонується обрати дві наукові /науково-

популярні книги відповідно до розділів курсу «Професійна 

майстерність організатора освітнього простору», опрацювати та 

презентувати на семінарських заняттях. 

Вимоги: систематизувати та охарактеризувати найактуальніші 

проблеми книг; показати їх актуальність у формуванні 

професійних знань, умінь та навичок; презентація опрацюваних 

книг відбувається у Microsoft PowerPoint; час презентуваня книг 

до 10 хв. 

Критерії оцінювання: 

Актуальність  виокремленої проблеми – 4 б. 

Запропоновані практичні рекомендації –  3 б. 

Презентування – 3 б. 

Основна  

література: 1–
3. 

Рекомендована 

література:  2, 

3, 5, 8, 9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

12 

5 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Майстерність публічного 

виступу організатора освітнього простору», винесеними на 

семінар № 5, ґрунтовно опрацювати відповідну фахову  

літературу і зробити тезисні записи. 

2. Підготувати аналіз короткотривалого відео (до 6-хв) виступу 

видатної постаті і презентувати у  Microsoft PowerPoint . Аналіз 

передбачає оцінку вміння самопрезентації; вміння переконувати і 

зацікавлювати аудиторію; розпізнавати бар’єри, створених за 

допомогою  рук,  ніг, постави; багатство вербальної комунікації. 

3. Підготовка до модульного контролю № 2 

Основна  

література: 1–
3.

  

Рекомендована 

література: 1, 

2, 3, 5, 9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6 

11 

6 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Конфлікти в освітньому 

просторі», винесеними на семінар № 6, ґрунтовно опрацювати 

відповідну фахову  літературу і зробити тезисні записи. 

2. З’ясувати суть термінів «конфлікт», «інцидент», «ескалація», 

«конфронтація». 

3.Навести з досвіду навчання в школі приклад конфліктної 

ситуації, здійснити її аналіз. 

4.Навести приклади порушення  дисципліни учнями, списати  й 

проаналізувати доцільні методи педагогічного впливу на їхню 

поведінку. 

Основна  

література: 1–
3. 

Рекомендована 

література:  2, 

6, 7, 9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

10 

7 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Педагогічний такт, етика 

педагога та особливості його поведінки у професійних 

взаєминах», винесеними на семінар № 7, ґрунтовно опрацювати 

відповідну фахову  літературу і зробити тезисні записи. 

2. З’ясувати суть термінів «педагогічна етика», «педагогічний 

такт», «тактовність». 

Основна  

література: 1–
3. 

Рекомендована 

література:  2, 

4, 9, 10, 12, 13. 

11 



3.Скласти порівняльну характеристику «Тактовний – нетактовний 

організатор освітнього простору». 
Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

8 1. Ознайомитися з  питаннями теми «Формування лідерських 

якостей в організатора освітнього простору. Професійний імідж», 

винесеними на семінар № 8, ґрунтовно опрацювати відповідну 

фахову  літературу і зробити тезисні записи. 

2. З’ясувати суть термінів термінами «авторитет педагога», 

«атестація», «освітні інновації», «кваліфікація», «педагогічний 

досвід», «педагогічний імідж». 

3.Виконати Проєкт №2 

 Майстерність професійної діяльності організатора освітнього 

простору: особистий погляд (7 балів) 

Зміст: 

1.Якої майстерності Ви повинні досягнути як організатор 

освітнього простору у фаховій діяльності? 

2.Опишіть власні переконання, цінності як організатора 

освітнього простору, що впливають на Вашу фахову діяльність.  

3.Яка невербальна поведінка дасть змогу Вам як педагогу набути 

авторитет серед аудиторії, з якою Ви будете працювати? 

4.Яких вимог Ви будете дотримуватися у професійному 

спілкуванні  аби забезпечити  розвиток позитивних 

міжособистісних взаємин? 

5.Опишіть власні педагогічні дії щодо формування позитивного 

професійного іміджу. 

Вимоги: ґрунтовно розкрити власне розуміння майстерності 

педагогічної діяльності; власні судження підкріплюйте 

аргументами, посиланнями на наукові дослідження, власний 

досвід.  

Критерії оцінювання: 

Висвітлення власного розуміння педагогічної діяльності – 3 б. 

ґрунтовність розкриття кожного питання –  2 б. 

Підкріплення аргументів науковими дослідженнями – 2 б. 

3. Заповнити таблицю «Мій педагогічний імідж» 

Сильні сторони мого 

іміджу 

Вираження сильних 

рис мого іміджу 

Використання їх у 

педагогічному 

спілкуванні 

1   

2   

3   

Слабкі риси мого 

іміджу  

Вираження слабких 

рис мого іміджу 

Намагання обернути 

слабкі риси мого 

іміджу в сильні 

1   

2   

3   

 

Основна  

література: 1–
3. 

Рекомендована 

література:  2, 

9, 10. 

Інтернет-

джерела: 1–6. 

 

15 
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Питання на іспит 

 
Змістовий модуль І   

1. Професійна майстерність (сутність, складові компоненти). 

2. Головні критерії майстерності педагога. 

3. Рівні оволодіння професійною майстерністю. 

4. Педагогічна діяльність (сутність, структура, характеристика компонентів педагогічної діяльності). 

5. Функції педагога. 

6. Головні професійні якості педагога. 

7. Педагогічні вміння вчителя. 

8. Суспільна значущість професії педагога. Рольовий репертуар. 

9. Поняття про педагогічну техніку педагога, її структура. 

10. Культура педагогічного спілкування. 

http://sources.pnpu.edu.ua/
http://journal.osnova.com.ua/
http://journal.osnova.com.ua/
http://www.osvitaua.com/shop/red-pp/jl-pp/shj/
http://journal.osnova.com.ua/


11. Лексичне багатство педагога. 

12. Здатність педагога до саморегулювання. 

13. Використання прийомів саморегулювання. 

14. Шляхи вольового впливу на емоційну сферу особистості педагога, учня. 

15. Цільова установка педагога. 

 

Змістовий модуль 2   

16. Педагогічне спілкування (сутність, функції, особливості, принципи, критерії).  

17. Педагогічна взаємодія (сутність, механізми розгортання педагогічної взаємодії, види та рівні 

діяльності суб’єктів). 

18. Рівні й стилі педагогічного спілкування. 

19. Стилі педагогічного управління. 

20. Бар’єри в процесі спілкування педагога з  вихованцями та моделі його поведінки. 

21. Структура педагогічного спілкування. 

22. Техніка спілкування, комунікативні вміння педагога, правила педагогічного спілкування. 

23. Етика і правила професійного спілкування онлайн. 

24. Класифікація невербальних і вербальних засобів комунікації педагога. 

25. Міжособистісний простір у спілкуванні. 

26. Пластична техніка (пантоміміка) особистості вчителя. 

27. Мова жестів. Мімічна техніка (вираз обличчя, контакт очей). 

28. Різновиди педагогічного мовлення. Техніка мовлення педагога. 

29. Слухання (рівні, стилі, бар’єри, принципи). 

30. Професійні особливості голосу педагога. 

31. Словесні дії педагога. Різновиди педагогічного мовлення. 

32. Дикція як чіткість вимови, шляхи її поліпшення. 

33. Підготовка до публічного виступу як умова його результативності. 

34. Переваги написання тексту виступу. 

35. Припципи підготовки до виступу. 

36. Архітектура публічного виступу (вступна частина, основна частина, заключна частина). 

37. Техніка та психотехніка під час публічного виступу. 

38. Типові помилки під час публічного виступу. 

39. Особливості привернення та утримання уваги  слухачів. 

 

 

Змістовий модуль 3  

40. Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях, їхня типологія, причини.   

41. Анатомія, структура, сфера, динаміка педагогічних конфліктів. 

42. Способи поведінки педагога у конфліктних ситуаціях, шляхи розв’язання конфлікту. 

43. Організація переговорів, медіації для розв’язання педагогічних конфліктів. 

44. Конфлікти у педагогічній взаємодії. 

45. Експертиза та передбачення педагогічних конфліктів. 

46. Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів. 

47. Сутність і  функції професійної етики. 

48. Етичний вимір взаємодії «педагог-діти-бітьки». 

49. Етика взаємодії педагога з колегами. 

50. Етикет і педагогічний такт. 

51. Типові помилки етико-педагогінчої поведінки. 

52. Роль етики у запобіганні педагогінчим стереотипам. 



53. Поняття лідерства. Типи лідерів. 

54. Класифікація лідерів за стилем поведінки. 

55. Загальні та специфічні якості особистості лідера. 

56. Тренінг для формування лідерських якостей. 

57. Педагогічна іміджологія. 

58. Типи, структура та функцій іміджу професіонала. 

59. Складові педагогічного іміджу. 

60. Професійний імідж організатора освітнього простору.   

 

 

 

 


