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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна «Організація взаємодії учасників освітнього процесу» (3.0 

кредити ЕСТS) відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки, вільного вибору 

студента спеціальності «Освітній менеджмент» на другому магістерському рівні вищої 

освіти, та призначена для здобуття студентами знань, умінь та навичок в організації успішної 

взаємодії учасників освітнього процесу. 

2. Мета навчальної дисципліни:  
формування у студентів навичок конструювання успішної педагогічної взаємодії з 

учасниками освітнього процесу, з опорою на сучасні педагогічні парадигми та підходи до 

навчання з метою подальшого застосування опанованих компетентностей у навчальній, 

науково-дослідній та професійній діяльності. 

Завдання:  

– вивчення теоретичних основ організації та управління педагогічною взаємодією 

учасників освітнього процесу;  

– формування системи знань про види, форми і методи педагогічного взаємодії з 

учасниками освітнього процесу;  

– освоєння системи знань і практичних навичок і умінь по вивченню міжособистісних 

взаємин учасників освітнього процесу і проблем, які при цьому виникають;  

– оволодіння технологією ефективної педагогічної взаємодії педагога з учасниками 

освітнього процесу; 

– розвиток у студентів необхідних для майбутньої діяльності особистісних та 

професійних якостей, формування мотивації навчально-професійної діяльності та 

психологічної культури особистості студента; 

– сприяння у формуванні та розвитку соціально-комунікативної, професійно-

особистісної компетентності, здатності до взаємодії в команді, мобільності, готовності до 

інновацій. 
 

3. Пререквізити.  

Навчальні дисципліни, які вивчаються до початку або разом із дисципліною, що 

підвищує ефективність засвоєння курсу: «Педагогічна психологія», «Основи педагогічної 

майстерності та творчості вчителя», «Психолого-педагогічні основи роботи вчителя з 

батьками молодших школярів», «Психологія освітнього менеджменту», «Організаційні та 

психолого-педагогічні основи інклюзивного навчання» та ін. 

4. Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

 основи організації та особливості педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу; 

 види і стратегії спілкування в освітньому процесі; 

 психолого-педагогічні основи суб'єктно-суб'єктної взаємодії учасників освітнього 

процесу; 

- зміст, форми, методи і технології взаємодії в освітньому процесі; 

- основи організації діяльності педагога в гуманістичної технології педагогічної 

взаємодії; 

-  види міжособистісних відносин педагогів з учнями; 

-  умови розвитку ефективної спільної діяльності педагога і учнів; 

-  принципи, форми і методи педагогічної взаємодії педагога з сім’єю молодшого; 

- основні напрями та інструментарій діагностики проблем взаємодії з різними 

категоріями учасників освітнього процесу; 

- методи  підвищення ефективності психолого-педагогічного взаємодії учасників 

освітнього процесу.  

вміти: 

 визначати цілі та завдання, зміст педагогічного спілкування з учасниками 

 освітнього процесу; 



 організовувати взаємодію суб'єктів педагогічного процесу в різних формах на основі 

особистісного підходу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; 

 здійснювати взаємодію з суб'єктами освітнього процесу на основі технології суб'єкт-

суб'єктних відносин; 

 визначати зміст і форми психолого-педагогічної взаємодії з батьками з проблем 

навчання, виховання і розвитку дітей; 

 діагностувати психолого-педагогічні проблеми взаємодії учасників 

 освітнього процесу; 

 добирати оптимальні форми взаємодії в освітньому процесі; 

 застосовувати практичні навички організації взаємодії учасників освітнього процесу. 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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18 
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Залік 

Заочна  6 11 3.0 90 2 9 
   

81 
 

залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Суть і 

характеристика 

взаємодії в освітньому 

процесі  

 2 4   16  2    15 

Тема 2. Педагогічне 

спілкування як форма 

взаємодії учасників 

освітнього процесу  

 2 4   16  2    15 

Разом за  ЗМ1 44 4 8   32 34 4    30 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Організація 

взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу 

 2 4   16  2    25 

Тема 2. Методи 

підвищення 

ефективності взаємодії 

з учасниками освітнього 

процесу 

 3 6   25  3    26 

Разом за ЗМ 2 66 5 10   41 56 5    51 



Усього годин  90 9 18   63 90 9    81 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

 

Назва теми 

1.  Суть і характеристика взаємодії в освітньому процесі 

2.  Типи та види педагогічної взаємодії  

3.  Педагогічне спілкування як форма взаємодії учасників освітнього процесу 

4.  Фактори ефективності педагогічного спілкування. 

5.  Організація взаємодії суб’єктів освітнього процесу 

6.  Особливості побудови педагогічної взаємодії з різними категоріями 

учасників освітнього процесу 

7.  Конфлікти в педагогічній взаємодії учасників освітнього процесу 

8.  Методи підвищення ефективності взаємодії з учасниками освітнього 

процесу 

9.  Тренінг як ефективна стратегія побудови педагогічної взаємодії в 

освітньому просторі   

 

№ 

 
Тематика індивідуальних завдань 

1.  Аналіз статті у наукових виданнях з проблеми педагогічної взаємодії 

учасників освітнього процесу. 

2.  Добір тренінгових вправ: 

1)  на знайомство учасників тренінгу; 

2) на завершення та підведення підсумків тренінгу; 

3) для використання під час основної частини тренінгу (практичного 

блоку). 

3.  Підбір методик та діагностик для визначення:  

1) згуртованості колективу; 

2) типу співрозмовника. 

3) комунікативних здібностей; 

4) рівня конфліктності. 

4.  Розробити тренінг, спрямований на взаємодію учасників освітнього 

процесу. (тема, категорія учасників освітнього процесу - за вибором, 

основна мета тренінгового заняття: сприяння взаємодії в освітньому 

процесі, з урахуванням психологічних аспектів) 

5.  Підготувати реферативні повідомлення на тему: 

. 1) Структура продуктивної педагогічної взаємодії. 

 

 2) Психолого-педагогічна взаємодія в освітньому просторі. 

 3) Організація педагогічної взаємодії під час дистанційного навчання. 

 4) Характеристика учасників освітнього процесу 

 5) Особистісна сумісність учасників освітнього процесу як фактор 

його ефективності. 

 6) Подолання «бар'єрів» педагогічної взаємодії 

 

 

7) Подолання труднощів педагогічного спілкування вчителя в 

ситуації взаємодії з батьками молодших школярів 



 8) Шляхи вирішення конфліктів з молодшими школярами 

 9) Шляхи підвищення ефективності педагогічної взаємодії в 

освітньому просторі 

 10) Труднощі в організації педагогічної взаємодії з учасниками 

освітнього процесу. 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, письмового експрес-контролю,  тестування, 

есе, реферат, творча робота, виконання практичних завдань та ін.  

Платформи для дистанційного навчання: Google Meet, Google Clasroom, 

Moodle,Vseosvita. 

Форма підсумкового  контролю -  залік 

.  

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

   

Вид 

контролю 

Поточний контроль Підсумковий 

тестовий 

контроль 

Всього 

Модуль 1. Модуль2. 

Залік   30 балів 30 балів 40 балів 100 балів 

Протягом семестру студент при вивченні Модуля 1, Модуля 2, може отримати по 30 

балів відповідно за кожен модуль.  

Під час підсумкового контролю студент отримує 40 балів (виконання тестових 

завдань).  

В умовах дистанційного навчання підсумковий контроль здійснюється у вигляді 

виконання тестових завдань у системі Moodle, оцінювання яких відбувається автоматизовано 

системою (40 питань по 1 балу, відповідно максимально студент може отримати 40 балів). 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною 



шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим 

повторним курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 
40 100 

15 15 15 15 
 

 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів. 
 

5. Рекомендована література -основна 

1.  Гатальская,Г.В. Педагогическое взаимодействие: от осознания к изменению / Г.В. 

Гатальская, Мозырь: Белый ветер, 1999. 

2. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие : учебное пособие / М.И. Губанова. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. – 96 с. 

3. Зливкова, С.О. Лукомської. – К.: 2019. – 259 с. 

4. Коротаева Е.В. Организация взаимодействий в образовательном процессе школы. — 

М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2016. — 192 с. 

5. Коротаева Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии / Е.В. Коротаева - М.: 

Academia, 2007. — 256 с. 

6. Психологія педагогічної взаємодії: інтегративний підхід: монографія / В.Л. Зливков, 

О.В. Завгородня, С.О. Лукомська, С.О. Копилов, О.В. Котух; за ред. В. Л. 

7. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. 

8. Талышева, И. А., & Пегова, Х. Р. Тренинг педагогического взаимодействия. 

Электронный ресурс. URL: https://edu. kpfu. ru/enrol/index. php. 

9. Целуйко В.М. Психологические основы педагогического общения : [пособие для 

студентов и педагогов] / В. М. Целуйко. - Москва : ВЛАДОС, 2007. – 294. 

Щербан Т.Д. Психологія навчального спілкування: Монографія. — К.: Міленіум, 2004. — 

346 с. 

6. Інформаційні ресурси 
 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2232 

https://scholar.google.com.ua/ 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

https://cyberleninka.ru/ 

https://prometheus.org.ua/ 

https://coursera.org/ 

 

https://scholar.google.com.ua/
https://cyberleninka.ru/


 


