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Мета програми моделювання комунікативних ситуацій із використанням педагогічними працівниками різних 

мовленнєвих жанрів: промови; репортажу; розповіді; ділової розповіді; бесіди; суперечки;  листа;  

методичних рекомендацій; навчальної програми; нарису; спогаду; есе. 

 

Коротка анотація змісту 

програми 

Ситуації модернізаційних освітніх змін неминуче збігаються з періодами   інтенсивних змін у 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу. В умовах реалізації концептів Нової української найпомітнішою 

проблемою є смислова площина такої взаємодії, коли актулізаторська модель спілкування  набуває 

першочергової значущості,  а практичне володіння освітянами фундаментальними ідеями педагогіки 

співробітництва, основою якої є  актуалізаторське спілкування,  має стати об’єктом не лише теоретичних 

досліджень, а й активного формування. У спецкурсі  закцентовано увагу на мовних, знакових, 

символічних та, зрештою, смислових вимірах педагогіки партнерства шляхом практичного освоєння 

освітянином мовленнєвих жанрів у професійній комунікації (інформаційного;  аналітичного;  художньо-

публіцистичного). Зорієнтовано зміст спецкурсу на моделювання комунікативних ситуацій із 

використанням педагогічними працівниками різних мовленнєвих жанрів: промови; репортажу; розповіді; 

ділової розповіді; бесіди; суперечки;  листа;  методичних рекомендацій; навчальної програми; нарису; 

спогаду; есе. Спроби наближення до відповіді на питання реалізації актуалізаторської моделі взаємодії 

пропоновано у розділі спецкурсу «Культура  діалогу в освітньому процесі» через практикум діалогічного 



 

спілкування. Сучасні проблеми реалізації педагогіки партнерства представлено через методичні 

рекомендації до моделювання уроків з елементами  інтерактивних технологій та навчально-творчі 

завдання, які в спецкурсі пропоновано для самостійної та індивідуальної роботи слухачів.  

 

Обсяг програми 6 год 

Форма підвищення кваліфікації  Очно-дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Освітологічна: здатність інтегрувати знання з сучасної філософії та соціології освіти, культурології, 

освітньої політики й економіки освіти в цілісну стратегію освітньої діяльності на засадах 

еколюдиноцентризму, демонструвати відповідні цінності у професійній діяльності. 
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