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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

професійна підготовка, 

вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

2 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – розуміння значення 

компетентнісного підходу в умовах модернізації освіти через призму 

створення умов і самореалізації кожної особистості, яка формується в умовах 

лібералізації економіки і демократичних перетворень в Україні; формування 

загальних, спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для 

ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач 

у професійній педагогічній діяльності в закладах вищої освіти.  

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- дослідити компетентнісний підхід як необхідну умову і пріоритетний 

напрям модернізації системи освіти;  

- навчитися створювати умови для набуття необхідних компетентностей;  
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- розробити механізм впровадження компетентнісного підходу в освітню 

систему;  

- навчити цілеспрямовано формувати в здобувачів освіти ключові і 

предметні компетентності в їх органічній єдності та у проекції на моніторинг 

навчальних досягнень. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на 

межі галузей знань. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Компетентнісний підхід 

у професійній освіті» здобувачі вищої освіти повинні: 

РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і 

педагогіки, методологію відповідних досліджень. 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, 

об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні і спеціальні фахові компетентності 

викладача вищої школи 

Тема 1. Професійна компетентність науково-педагогічних 

працівників. 

Основні терміни і поняття. Сутність поняття «компетентність», 

«загальні компетентності», «базові компетентності», «спеціальні 

компетентності». 

Професійна компетентність науково-педагогічних працівників. Від 

знань, умінь і навичок до компетентностей викладача. 

Рівні професійної компетентності викладача. Шляхи дослідження 

загальних, базових, спеціальних компетентностей. Критерії та рівні 

загальних, базових, спеціальних компетентностей. Становлення загальних, 

базових, спеціальних, компетентностей викладача вищої школи. Визначення 
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базових компетентностей викладача. Визначення спеціальних 

компетентностей викладача. 

 

Викладач – фасилітатор. Професійна компетентність освітнього 

менеджера. 

Моделі формування професійної компетентності вчителя-предметника. 

Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісного навчання. 

Компетентнісний підхід в освіті як науковий феномен. Порівняльний 

аналіз традиційного і компетентнісного навчання 

 

Змістовий модуль 2. Нормативно-правове підгрунтя освітньої діяльності 

викладача вищої школи 

 

Тема 2. Кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних 

працівників 

Кваліфікація науково-педагогічних працівників. Ліцензійні вимоги до 

науково-педагогічних працівників щодо здійснення освітньої діяльності. 

Вимоги до вченого звання «доцент». Вимоги до вченого звання «професор». 

Ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників щодо здійснення 

освітньої діяльності. (п.30 Ліцензійних умов). 

Освітні програми (освітньо-професійні, освітньо-наукові). Навчальні 

плани та програми. Силабуси.  

Нормативно-правова база освітнього процесу у ЗВО. Відповідно до 

Закону «Про освіту» система освіти - це... Формальна освіта. Неформальна 

освіта. Інформальна освіта. Інституційні форми освіти. Індивідуальна форма 

освіти. Дистанційна форма освіти. Мережева форма освіти. Екстернатна 

форма здобуття освіти (екстернат). Сімейна (домашня) форма здобуття 

освіти.  

Педагогічний патронаж. Академічна свобода. Відповідність рівню 

Національної рамки кваліфікацій базової середньої освіти. Відповідність 

рівню Національної рамки кваліфікацій профільної середньої освіти.  

Забезпечення Державного нагляду (контроль) у сфері освіти. 

 Складові реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. 

 

Змістовий модуль 3. Педагогічна творчість 

 

Тема 3. Зарубіжний досвід щодо формування професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників 
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Професійна підготовка педагогів у Австрії. Професійна підготовка 

педагогів у Німеччині. Професійна підготовка педагогів у Франції. 

Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи. 

Розроблення критеріїв сформованості компетентностей. 

Обдарованість. Обдарована дитина. Концепція — вирощування 

обдарованих дітей (У. Ешбі). Види інтелекту. Види обдарованості. 

Діагностика обдарованості. Прояви обдарованості.  

Технології навчання дітей з ознаками обдарованості: мета, 

характеристика, зміст та організація навчання. 

Стратегії та різновиди навчання обдарованих дітей в закладах 

середньої освіти. 

Методологічні засади педагогічної творчості 

 

Тема 4. Компетентнісні виміри професійної підготовки фахівців.  

Етична компетентність фахівців. Лідерська компетентність фахівців. 

Цифрова компетентність фахівців. Кроскультурна компетентність фахівців. 

Професійний розвиток особистості фахівця. Основні психологічні 

показники професіоналізму фахівця. Проблеми особистісного становлення 

фахівця. 

Методика розробки інтерактивних міні-лекцій щодо практичних 

рекомендацій по реалізації компетентнісного підходу у шкільній освіті. 

Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження 

компетентнісного підходу в українській освіті. Технології формування 

ключових компетентностей у фахівців: практичні підходи. Ресурсно-

орієнтоване навчання у вищій школі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Загальні і спеціальні фахові компетентності викладача вищої школи» 

1 Лекція 1 Професійна 

компетентність 

науково-педагогічних 

працівників  

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Загальні, базові і 

спеціальні фахові 

компетентності 

  2  6 
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викладача вищої школи  

Самостійна 

робота 1 

Компетентнісний 

підхід в освіті як 

науковий феномен 

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2 «Нормативно-правове підгрунтя освітньої діяльності 

викладача вищої школи» 

1 Лекція 2 Кваліфікаційні вимоги 

до науково-

педагогічних 

працівників 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Кваліфікаційні вимоги 

до науково-

педагогічних 

працівників 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Нормативно-правова 

база освітнього 

процесу у ЗВО 

   14 5 

1 Практичне 

заняття 3 

Нормативно-правова 

база освітнього 

процесу у ЗВО 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

Складові реалізації 

компетентнісного 

підходу в освітньому 

процесі 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3 

«Педагогічна творчість» 

2 Лекція 3 Зарубіжний досвід 

щодо формування 

професійної 

компетентності 

науково-педагогічних 

працівників  

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Технології розвитку 

творчої особистості 

  2  6 
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Самостійна 

робота 4 

Методологічні засади 

педагогічної творчості 

   18 6 

2 Лекція 4 Компетентнісні виміри 

професійної підготовки 

фахівців 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

Технології розвитку 

творчої особистості 

  2  6 

Самостійна 

робота 5 

Дискусія українських 

педагогів навколо 

питань 

запровадження 

компетентнісного 

підходу в українській 

освіті 

   18 6 

3 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

5. Теми і зміст лекцій 

 

Тема 1. Професійна компетентність науково-педагогічних 

працівників 

1. Основні терміни і поняття. 

2. Професійна компетентність науково-педагогічних працівників. 

3. Рівні професійної компетентності викладача.  

4. Викладач – фасилітатор.  

5. Професійна компетентність освітнього менеджера. 

6. Моделі формування професійної компетентності вчителя-

предметника. 

7. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісного навчання. 

 

Тема 2. Кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних 

працівників 

1. Кваліфікація науково-педагогічних працівників. 

2. Ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників щодо 

здійснення освітньої діяльності. 

3. Освітні програми. 
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4. Навчальні плани та програми. 

 

Тема 3. Зарубіжний досвід щодо формування професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників 

1. Професійна підготовка педагогів у Австрії. 

2. Професійна підготовка педагогів у Німеччині. 

3. Професійна підготовка педагогів у Франції. 

4. Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні 

підходи. 

5. Розроблення критеріїв сформованості компетентностей. 

 

Тема 4. Компетентнісні виміри професійної підготовки фахівців 

1. Етична компетентність фахівців. 

2. Лідерська компетентність фахівців. 

3. Цифрова компетентність фахівців. 

4. Кроскультурна компетентність фахівців. 

5. Методика розробки інтерактивних міні-лекцій щодо практичних 

рекомендацій по реалізації компетентнісного підходу у шкільній освіті. 

 

6. Теми і зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Загальні, базові і спеціальні фахові компетентності 

викладача вищої школи 

Підготувати презентації до кожного пункту плану (можна об’єднатися 

по 2-3 здобувача вищої освіти по кожному запитанню, а можна індивідуально 

підготувати). 

Питання для розгляду: 

1. Сутність поняття «компетентність», «загальні компетентності», 

«базові компетентності», «спеціальні компетентності». 

2. Від знань, умінь і навичок до компетентностей викладача. 

3. Шляхи дослідження загальних, базових, спеціальних 

компетентностей. 

4. Критерії та рівні загальних, базових, спеціальних компетентностей. 

5. Становлення загальних, базових, спеціальних, компетентностей 

викладача вищої школия. 

6. Визначення базових компетентностей викладача. 

7. Визначення спеціальних компетентностей викладача. 
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Тема 2. Кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних 

працівників 

Підготувати презентації до кожного пункту плану (можна об’єднатися 

по 2-3 здобувача вищої освіти по кожному запитанню, а можна індивідуально 

підготувати). 

Питання для розгляду: 

1. Кваліфікація науково-педагогічних працівників. 

2. Вимоги до вченого звання «доцент». 

3. Вимоги до вченого звання «професор». 

4. Ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників щодо 

здійснення освітньої діяльності. (п.30 Ліцензійних умов). 

5. Освітні програми (освітньо-професійні, освітньо-наукові). 

6. Навчальні плани та програми. 

7. Силабуси. 

 

Тема 3. Нормативно-правова база освітнього процесу у ЗВО 

Завдання І. Опрацювати тему, відповівши на запитання: 

1. Відповідно до Закону «Про освіту» система освіти - це... 

2. Що таке формальна освіта? 

3. Що таке неформальна освіта? 

4. Що таке інформальна освіта? 

5. Інституційними формами освіти є. 

6. Індивідуальною формою освіти є. 

7. Дистанційна форма освіти - це. 

8. Мережева форма освіти - це.. 

9. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) це. 

10. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це. 

11. Педагогічний патронаж - це . 

12. Що таке академічна свобода? 

13. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає базова 

середня освіта? 

14. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає профільна 

середня освіта? 

15. Хто забезпечує Державний нагляд (контроль) у сфері освіти ? 

Завдання ІІ. Здійснити поділ групи на чотири підгрупи. 

Запропонуйте кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних 

працівників ЗВО з урахуванням зарубіжного досвіду. 
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Це літопис цікавих думок, які здобувачі вищої освіти можуть 

висловити та спільно обговорити за допомогою сучасних інфокомунікацій – 

віртуальної дошки https://padlet.com/ 

 

Тема 4. Технології розвитку творчої особистості. 

Підготувати презентації до кожного пункту плану (можна об’єднатися 

по 2-3 здобувача вищої освіти по кожному запитанню, а можна індивідуально 

підготувати). 

Питання для розгляду:  

1. Обдарованість. 

2. Обдарована дитина. 

3. Концепція — вирощування обдарованих дітей (У. Ешбі). 

4. Види інтелекту. 

5. Види обдарованості. 

6. Діагностика обдарованості. 

7. Прояви обдарованості. 

8. Технології навчання дітей з ознаками обдарованості: мета, 

характеристика, зміст та організація навчання. 

9. Стратегії та різновиди навчання обдарованих дітей в закладах 

середньої освіти. 

 

Тема 5. Технології розвитку творчої особистості. 

Завдання І. Запишіть визначення основних термінів і понять: «етична 

компетентність, лідерська компетентність, цифрова компетентність, 

кроскультурна компетентність». 

Завдання II. Афоризми 

Виберіть афоризм, в якому найповніше розкрито сутність цієї теми та 

поясніть чому або запропонуйте підібраний вами афоризм з даної теми. 

Це літопис цікавих думок, які здобувачі вищої освіти можуть 

висловити та спільно обговорити за допомогою сучасних інфокомунікацій – 

віртуальної дошки https://padlet.com/ 

❖ "Потрібно любити те, що ти робиш, і тоді праця - навіть найважча - 

звеличується до творчості" Максим Горький 

❖ Не бійтеся робити те, чого не вмієте. Пам'ятайте: ковчег збудував 

любитель, професіонали збудували "Титанік" 

❖ "Творчість! Лише вона здатна вберегти від мук і зробити життя 

легшим!" Фрідріх Ніцше 

Завдання IІI. Здійснити поділ групи на чотири підгрупи 

Запропонуйте модель технологія розвитку творчої. 
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Це літопис цікавих думок, які здобувачі вищої освіти можуть 

висловити та спільно обговорити за допомогою сучасних інфокомунікацій – 

віртуальної дошки https://padlet.com/ 

Прочитайте книгу Ніколауса Б. Енкельманна «Харизма. Личностные 

качества как средство достижения успеха в профессиональной и личной 

жизни» https://www.litmir.me/br/?b=543793. Проаналізуйте ключові 

особистісні риси успішної людини. Наведіть приклади їх реалізації в 

повсякденному житті з позиції компетентнісного підходу. 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем застосування 

компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців. Результати 

опанування відповідного матеріалу перевіряються під час усного опитування, 

модульного і підсумкового (залік) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Компетентнісний підхід в освіті як науковий феномен. 

2. Нормативно-правова база освітнього процесу у ЗВО. 

3. Складові реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. 

4. Методологічні засади педагогічної творчості. 

5. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження 

компетентнісного підходу в українській освіті. 

 

 8. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

https://padlet.com/
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Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

9. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення  
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1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Компетентнісний підхід у професійній освіті» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Компетентнісний підхід у професійній 

освіті» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

11. Приклади тестових завдань 

 

1. Яким повинен бути сучасний педагог? 

A) компетентна, оптимістична, гуманна, творча; 

Б) творча, гуманна; 

B) байдужа, творча, компетентна; 

Г) інтелігентна, освічена людина, лінива. 

 

2. На які дві групи діляться якості особистості педагога? 

A) теоретичні та практичні; 

Б) аналітичні та прогностичні; 

B) проективні та рефлексивні; 

Г) теоретичні та рефлексивні. 

 

3. Компетентність означає: 

A) коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід; 

Б) властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної 

діяльності; 

B) сукупність особистісних якостей знань, умінь і навичок; 

Г) готовність педагога до здійснення педагогічної діяльності. 

 

6. Сукупність особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних 

знань, умінь, методичної майстерності, які в педагогічній діяльності дають 

оптимальний результат - це: 

A) компетентність; 

Б) професійна компетентність; 

B) комунікативна компетентність; 

Г) продуктивна компетентність. 

 

7. Вміння вступати в комунікацію бути зрозумілим, спілкування без 

обмежень - це: 

А) комунікативна компетентність; 
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Б) продуктивна компетентність;  

В) моральна компетентність; 

Г) математична компетентність. 

 

8. Математична компетентність - це: 

A) вміння жити та працювати з оточуючими; 

Б) вміння працювати з числом, числовою інформацією; 

B) готовність жити за традиційними моральними нормами; 

Г) здатність до саморозвитку, творчості, сомоосвіти, 

конкурентоспроможності. 

 

9. Здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації 

взаємодії в освітній діяльності - це: 

A) психологічна компетентність; 

Б) математична компетентність; 

B) предметна компетентність; 

Г) продуктивна компетентність. 

 

10. Вміння працювати, отримувати результат, ухваляти рішення та 

відповідати за них - це: 

A) математична компетентність; 

Б) продуктивна компетентність; 

B) моральна компетентність; 

Г) психологічна компетентність. 

 

11. Готовність , спроможність і потреба жити за традиційними моральними 

нормами - це: 

A) моральна компетентність; 

Б) психологічна компетентність; 

B) математична компетентність; 

Г) продуктивна компетентність. 

 

12. Модель сучасного педагога включає: 

A) професійність, особисті якості, компетентність, творчість; 

Б) професійне покликання, високий рівень загального розвитку; 

B) компетентність, професійне покликання;  

Г) творчість, толерантність, професійно важливі якості. 
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13. Високий рівень загального розвитку, професійне покликання, професійно 

важливі якості відносять до: 

A) моделі сучасного вчителя; 

Б) потенціалу сучасного вчителя; 

B) педагогічній майстерності сучасного вчителя; 

Г) професійної компетентності сучасного вчителя. 

 

14. Знання особливостей педагогічного процесу, уміння його побудувати і 

привести в рух - це: 

A) педагогічна майстерність; 

Б) педагогічна компетентність; 

B) педагогічний процес; 

Г) педагогічний професіоналізм. 

 

12. Перелік питань до заліку з дисципліни 

 

1. Поняття — компетентність, — компетентний, — компетенція. 

2. Сучасні класифікації загальних компетентностей. 

3. Комунікативні, інформаційно-аналітичні, організаційні компетентності. 

4. Світоглядні, громадянські, самоосвітні, методологічні компетентності. 

5. Компетентності діагностична, професійно-соціальної взаємодії, 

методична, творча, предметна, комунікативна, інструментальна, операційна, 

рефлексивна. 

6. Професійна компетентність науково-педагогічних працівників. 

7. Рівні професійної компетентності викладача. 

8. Розкрити сутність, суб'єкт, об'єкт професійно-педагогічної комунікації. 

9. Визначити функції професійно-педагогічної комунікації. 

10. Дати характеристику моделі процесу комунікації у педагогічній 

взаємодії. 

11. Розкрити умови реалізації професійно-педагогічної комунікації. 

12. Дати характеристику комунікативним рисам, вмінням і здібностям 

педагога. 

13. Визначити сутність та функції педагогічного спілкування у 

педагогічній 

14. взаємодії. 

15. Розкрити мету та завдання педагогічного спілкування у педагогічній 

взаємодії. 

16. Визначити структуру педагогічного спілкування. 

17. Розкрити принципи педагогічного спілкування. 
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18. Визначити стилі педагогічного спілкування. 

19. Дати характеристику засобам педагогічного спілкування. 

20. Розкрити сутність та функції педагогічного діалогу. 

21. Дати характеристику критеріям діалогічності педагогічного 

спілкування. 

22. Розкрити сутність переконання і навіювання у процесі комунікації. 

23. Розкрити умови реалізації культури слухання у педагогічній 

комунікації. 

24. Висвітлити бар'єри й ускладнення у процесі педагогічної комунікації. 

25. Визначити типи соціально-психологічного клімату в колективі. 

26. Ознаки здорової соціально-психологічної атмосфери в педагогічному 

колективі. 

27. Визначити поняття конфлікту, його сутність, особливості, природа 

походження. 

28. Висвітлити причини педагогічних конфліктів (за М.М.Рибаковою). 

29. Визначити легітимність та етичність у конфлікті. 

30. Дати характеристику позитивним функціям педагогічного конфлікту. 

31. Дати характеристику негативним функціям педагогічного конфлікту. 

32. Дати характеристику видів педагогічного конфлікту. 

33. Розкрити сутність вертикальних і горизонтальних педагогічних 

конфліктів. 

34. Розкрити структуру педагогічного конфлікту. 

35. Дати характеристику стадіям розвитку педагогічного конфлікту. 

36. Розкрити причини конфліктів у педагогічній взаємодії. 

37. Дати характеристику типам міжособистісних конфліктів. 

38. Висвітлити стилі поведінки викладача у конфліктній ситуації. 

39. Розкрити шляхи врегулювання та запобігання педагогічних 

конфліктів. 

40. Визначити засоби і прийоми запобігання педагогічних конфліктів. 

41. Визначити сутність та функції вербальних засобів педагогічної 

комунікації. 

42. Розкрити види вербальних засобів педагогічної комунікації. 

43. Дати характеристику видам усного мовлення педагога.  

44. Дати характеристику формам писемного мовлення педагога. 

45. Дати характеристику внутрішнього мовлення педагога. 

46. Дати визначення культури мовлення педагога та розкрити її ознаки. 

47. Дати характеристику статичній експресії у невербальній комунікації. 

48. Дати характеристику динамічній експресії у невербальній комунікації. 
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49. Визначити складові техніки мовлення педагога. 

50. Дати характеристику мовленнєвого етикету педагога. 

51. Причини виникнення бар’єрів у педагогічній комунікації. 

52. Розкрити комунікативні можливості комп'ютерних засобів 

комунікації. 

53. Визначити типи комп'ютерних систем забезпечення міжособистісної 

комунікації. 

54. Визначити переваги роботи педагога в локальній комп'ютерній 

мережі. 

55. Розкрити сутність електронної пошти як засобу професійно-

педагогічної комунікації. 

56. Розкрити особливості роботи викладачів з групами новин у 

комп'ютерних мережах. 

57. Дати характеристику загальним вимогам до електронних конференцій. 

58. Розкрити сутність телеконференцій у внутрішкільній локальній 

комп'ютерній мережі. 

59. Дати характеристику особливостям робота викладача з електронними 

банками інформації, пошуку матеріалів у мережі Шетеі 

60. Висвітлити етичні правила комунікації у глобальних інформаційних 

мережах. 

61. Дати характеристику валеологічним аспектам роботи з комп'ютером. 

62. Дати характеристику особистісно-орієнтованим технологіям навчання 

професійно-педагогічної комунікації. 

63. Дати характеристику класифікації комунікативних умінь. 

64. Розкрити сутність комунікативно-мовленнєвих умінь у педагогічний 

взаємодії. 

65. Розкрити сутність педагогічної діяльністі як виду професійної 

діяльності, її сутнісні ознаки. 

66. Визначити джерела інформації у педагогічний комунікації. 

67. Дати характеристику термінальним функціям педагогічної 

комунікації. 

68. Дати характеристику тактичним функціям педагогічної комунікації. 

69. Дати характеристику операційним функціям педагогічної комунікації. 

70. Розкрити ознаки комунікативності викладача. 

71. Дати харакетристику функціонально-рольовому спілкуванню у 

педагогічній комунікації. 

73. Дати характеристику прогностичного етапу у динаміці педагогічного 

спілкування. 
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74. Дати характеристику структури переконуючого впливу ( за 

О.Самборською). 

75. Розкрити умови ефективності та види навіювання у педагогічний 

взаємодії. 

76. Дати характеристику видів бар’єрів у педагогічній комунікації. 

77. Розкрити сутність екстралінгвістичних і просодичних засобів 

комунікації. 

78. Дати характеристику типів міжособистісного комунікативного 

простору. 
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