
Дисципліна Корпоративна культура педагога. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку  вивчення дисципліни “Корпоративна культура педагога” 

здобувач вищої освіти повинен володіти достатнім рівнем теоретичних 

знань і практичних вмінь з дисциплін професійно-педагогічної 

підготовки, а саме «Професійна педагогіка», «Психологія», «Методика 

виховної роботи», «Філософія» . 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: зміст поняття «корпоративна культура педагога», 

контекстності корпоративного підходу; принципів формування 

корпоративної культури як особистісно-професійної якості, її складових 

(корпоративна дентичність, поведінка, взаємини); символіку, герби, 

своєрідність академічного одягу у середньовічних університетах як 

корпорації та видозміни, що відбулися нині. Уміти: розрізняти символи 

корпоративної культури особистості (вербальні, поведінкові, матеріальні) 

в найбільш визнаних овітніх установах світу та риси, властиві 

корпораціям педагогів; пояснювати етнокультурний сенс традицій у 

корпоративній культурі педагога  освітньої установи; простежувати 

взаємозв’язок професіоналізму викладача, як представника освітньої 

корпорації, й корпоративних цінностей (повага, толерантність, 

партнерство).  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення змісту дисципліни “Корпоративна культура педагога” формує у 

майбутнього педагога толерантне ставлення до цінностей професійної 

спільноти; здатність комунікувати та співпрацювати з іншими 

представниками освітньої корпорації на основі взаємоповаги та 

імператива традицій, формує переконання  самоцінності корпоративної 

культури як особистісно-професійної якості та запоруки успішної 

професійної діяльності; дає можливість оцінювати доцільність 

корпоративної компетентності задля досягнення успішності в діяльності 

професійної спільноти; брати участь у заходах, спрямованих на 

досягнення корпоративної культури освітньої установи.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 5. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну 

стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами. 

ПР 4. Володіти навичками стимулювання пізнавального інтересу, 

мотивації до навчання, професійного самовизначення та саморозвитку 

здобувачів освіти. 

ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та 

корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів 

навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій. 

ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах 

своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики. 

ПР 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

ПР 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками 

планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, 

організаціях галузі/сфери. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 



активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

СК 2. Здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей 

громадянськості і демократії. 

СК 6. Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на 

конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень.  

СК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог 

законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів 

закладу освіти. 

СК 13. Здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати 

за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та професійний розвиток 

здобувачів освіти і підлеглих. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення лабораторних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


