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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1.Психологія 

2.Вікова та педагогічна психологія 

3.Психологія праці. 

4. Методологічні засади професійної освіти. 

5. Риторика 

6. Методика професійного навчання: проектування основних технологій навчання  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. І та ІІ педагогічні практики 

2. Педагогічне стажування 

3. Менеджмент освіти 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  є формування умінь: 
1. Організовувати оптимальне педагогічне спілкування з учнями ПТНЗ.  

2. Реалізовувати комунікативні процеси в ході реалізації дидактичних проектів з технічних 

дисциплін. 

Вміти: 

1. здійснювати комунікативне прогнозування; 

2. здійснювати саморегуляцію емоційного стану перед уроком та під час його проведення; 

3. встановлювати контакт з учнями в ході реалізації дидактичних проектів з технічних 

дисциплін; 

4. використовувати невербальні засоби спілкування під час реалізації дидактичних проектів; 

5. володіти мовними уміння; 

6. реалізовувати педагогічне спілкування під час реалізації дидактичного проекту (активне 

слухання, вибір і використання стилів спілкування та стратегій поведінки в конфліктних 

ситуаціях); 

7. здійснювати самоаналіз комунікативної діяльності та її корекцію; 

8. здійснювати самопізнання і організацію роботи над собою. 

Володіти: 

1. Методами саморегуляції емоційного стану. 

2. Методиками встановлення контакту з учнями. 

3. Стилями педагогічного спілкування та стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях. 

4. Методиками самоаналізу комунікативної діяльності, самопізнання та організації роботи над 

собою. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1.  

Засади педагогічного спілкування 

 Загальна характеристика комунікативних процесів в навчанні.  

 Спілкування як педагогічне поняття.  

Модуль 2.  

Технології реалізації педагогічного спілкування в ході реалізації дидактичних проектів з 

технічних дисциплін в ПТНЗ 

 Невербальні та вербальні засоби в управлінні педагогічним спілкуванням.  

 Педагогічні конфлікти і шляхи їх вирішення.  
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