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Опис дисципліни
Дисципліна «Організація успішної діяльності фахівця з педагогіки» спрямована на вивчення основ
успішної професійної діяльності майбутнього фахівця, менеджера освітньої діяльності. Студенти отримають
змогу на теоретичному та практичному рівні розпочати формування знань про успішну діяльність, курс
дозволяє сформувати креативність у студентів, майбутніх менеджерів освітньої діяльності, як особистіснопрофесійну властивість, виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність, оскільки
на сучасному етапі розвитку суспільства успішна діяльність є важливим складником професійної реалізації
особистості. Установка на життєвий успіх вписується до загальної стратегії життя особистості, яка є продуктом
саморефлексії людини, її роздумів над головними цілями та сенсом життя, ключовими життєвими завданнями
та прийнятими щодо цих позицій рішеннями.
Години
(лек. / сем.).
Денна Заочна

2/1

1/-

2/1

-/-

Тема

Структура курсу
Результати навчання

Завдання

Тема 1. Організація
успішної діяльності,
основні поняття та
історичні аспекти

Знати термінологію дисципліни, вміти
пояснювати базові концепції,
використовувати власні приклади для
ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси
та відмінності при порівнянні фактів, явищ,
характеризувати певні явища

Розв’язання
кейсів,
професійно етичних дилем,
практичних
завдань

Тема 2. Основні
чинники досягнення
успіху.

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
професійно-важливих знань із різних джерел
із використанням сучасних технологій; вміти
проводити аналітичний пошук відповідної до

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних

1

сформульованої проблеми наукової
інформації та оцінювати її за критеріями
адекватності. Вміти оперувати науковими
категоріями та поняттями у сфері
управління, усвідомлювати
стратегіюстановлення успіху.

2/1

2/1

2/1

2/1

2/1

Тема 3. Модель
успішної особистості.
Soft-skillsу структурі
моделі.

Знати професійну термінологію, вміти
пояснювати базові концепції, моделі,
використовувати власні приклади для
ілюстрації відповідей, знаходити спільні
риси та відмінності при порівнянні фактів,
явищ. Розуміти сутність поняття «успішна
діяльність», різноманіття підходів до його
визначення.

Тема 4. Основні етапи
технології організації
успішної діяльності

Бути здатним інтегрувати теоретичні
знання з дисципліни і практичний досвід;
мати навички розв'язання професійних
проблем, що можутьвиникнути під час
виконання професійних обов’язків
вміти оперувати науковими категоріями та
поняттями у професійній сфері
закономірностей і властивостей
перцептивнихпроцесів в процесі викладання
у ЗВО.

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних
дилем,
практичних
завдань

Тема 5. Діагностика
успішності.
Підвищення
коефіцієнту успіху

Застосовувати методи дослідження у
питаннях понять про успішність, таксономію,
ефективність різних методів засвоєння
інформації, моделей навчання успішної
діяльності.

Командні та
індивідуальні
проекти;
презентації
результатів
виконаних
завдань та
досліджень;
мікровикладанн
я

Тема 6. Особливості
підготовлювального
етапу технології успіху

Розуміти особливості підготовлюваного
етапутехнології успіху. Аналізувати
трансформації різних етапів; процес
становлення технології успіху як системи.

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних
дилем,
практичних
завдань

Тема 7. Мистецтво
цілеутворення.
Вимоги до
визначення життєвих
цілей.

Здійснювати загальну характеристику
життєвихцілей, аксіологічних проблем,
сприяти професійному самовдосконаленню
майбутніх фахівців.

0,5/-

0,5/-

0,5/-

0,5/-

0,5/-

дилем,
практичних
завдань

Командні та
індивідуальні
проекти;
презентації
результатів
виконаних
завдань та
досліджень;
мікровикладання

Командні та
індивідуальні
проекти;
презентації
результатів
виконаних
завдань та
досліджень;
мікровикладання
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2/1

2/2

2/1

2/1

2/1

0,5/-

Тема 8. Формування
Використовувати інструментарій практичних
методів професійно-педагогічної комунікації,
якостейуспішної
особистості. Подолання методів профілактики та запобігання
негативних орієнтацій. можливих відхилень, порушень поведінки,
міжособистіснихстосунків, розв’язання
конфліктів в професійній сфері,
попередження соціальних ризиків та
складних життєвих обставин; застосовувати
методи діагностики у процесі оцінювання
проблем, потреб, специфічних особливостей
та ресурсів.

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних
дилем,
практичних
завдань

Тема 9. Методика
подолання перешкод.

Проводити аналіз шляхів подолання
міжособистісних бар’єрів у спілкуванні,
обирати ефективні методи вирішення
складних життєвихситуацій, передбачати
наслідки; володіти знаннями про критерії
сформованості професійно-педагогічної
комунікації та відповідати рівню вимог;
проводити аналіз впливу професійної
успішної діяльності.

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних
дилем,
практичних
завдань

Тема 10. Спілкування.
Основні правила й
прийоми спілкування
з людьми

Здійснювати аналіз своєї діяльності та
застосовувати методи емоційної та
когнітивної саморегуляції для оптимізації
власної діяльності та психічного стану.
Володіти техніками ефективного публічного
виступу, знати схеми виступів; утримувати
концентрацію уваги аудиторії; підбирати
ефективні прийоми впливу на масову
психологію;
бути здатним підбирати
оптимальні мовні стратегії в публічних
виступах; розуміти і використовувати
сугестивні методики.

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних
дилем,
практичних
завдань

Тема 11. Успішна
професійна діяльність.
Організація часу

Сформувати успішної професійної
Командні та
діяльності. Уміти визначати зони можливих
індивідуальні
етичних проблем під час виконання
проекти;
професійних обов’язків, організації часу;
презентації
бути здатним здійснювати контроль
результатів
власних емоційних станів у практиці.
виконаних
Вирішувати етичні дилеми з опорою на
завдань та
норми закону; вміти проявляти професійно
досліджень;
значущу ініціативу, психологічну гнучкість
мікровикладання
та відповідальність у побудові стосунків;
мати сформоване латеральне та асертивне
мислення.

Тема 12. Організація
ефективної співпраці
в колективі

Демонструвати навички командної роботи
у процесі вирішення фахових завдань.
Проявляти відповідальне ставлення до
професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку щодо питань успішної
професійної діяльності. Здійснювати
розуміння та аналіз основних умов
формування успішної діяльності.

-/0,5

-/0,5

/0,5

/0,5

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних
дилем,
практичних
завдань
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2/1

4/1

Тема 13. Сучасний
харизматичний лідер.
Шляхи саморозвитку.

Розуміти принципи встановлення
психологічних та професійних меж у
практичній діяльності лідера; розуміти
загальні підходи до прийняття рішень у
практиці; бути здатним розвивати в собі
професійні якості, необхідні для ефективної
професійної діяльності, ефективного
прийняття швидких рішень в умовах
невизначеності, ризиків та кризових ситуацій.

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних дилем,
практичних
завдань

Тема 14. Особливості
формування
праксеологічних умінь та
soft-skills в студентів.

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
професійно-важливих знань із різних
джерел із використанням сучасних
технологій; вміти проводити аналітичний
пошук відповідної до сформульованої
проблеми наукової інформації та оцінювати
її за критеріями адекватності. Вміти
оперувати науковими категоріями та
поняттями у сфері управління,
усвідомлювати стратегію становлення
успішної діяльності..

Розв’язання
кейсів,
професійноетичних дилем,
практичних
завдань

/0,5

/0,5
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Політика оцінювання






Політика щодо дедлайнів та перескладання: Захисти (мікровикладання), які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів).
Перескладання заліку відбувається із дозволу проректора з наукової роботи за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний)
Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання.
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2
(ректорська контрольна робота)

Заліковий модуль3
(підсумкова оцінка за КПІЗ)

40%

30%

30 %
1. Усне опитування під час
заняття
(6 теми по 10 балів = 60 балів)
2. Письмова робота = 40 балів

Разом

100%

1. Усне опитування під час заняття 1. Написання та захист КПІЗ = 80 балів. 100
2. Виконання завдань під час
(6 теми по 10 балів = 60 балів)
тренінгу = 20 балів
2. Письмова робота = 40 балів

Шкала оцінювання :
ECTS

Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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