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Розробники
програми
Найменування
програми

Тищенко Л.Р., доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти Рівненського ОІППО
Семінар-тренінг «Основи ораторської майстерності педагога»
Розвиток ораторської майстерності педагогів; оволодіння
способами ефективної комунікації у життєвому, публічному та
професійному спілкуванні; формування навичок мовної культури
педагогів та ефективної взаємодії з аудиторією.

Мета

Напрям підвищення
Розвиток комунікативної компетентності
кваліфікації

Практичне
заняття

Кількість годин

Мистецтво публічного
виступу. Основні
принципи публічного
мовлення

1

Сутність та закони риторики

2

Чинники ефективності ораторської
майстерності

2

2

3

Прийоми ораторської майстерності
педагога

2

2

Ефективні чинники
продуктивного
спілкування з
аудиторією
Розвиток ораторських
якостей педагога.
Мистецтво
переконання та
впливу на аудиторію

Модулі/теми

2

Всього

№
з/п

Лекція

Зміст

2

Обсяг програми

6 годин

Форма підвищення
кваліфікації

Очна (з використанням технологій дистанційного навчання)

професійно-педагогічна – здатність до продуктивної професійної
діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно
до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної
етики та викликів сучасної освіти;
соціально-громадянська – уміння визначати проблемні питання у
соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та
Перелік
віднаходити шляхи їх розв’язання;
компетентностей, що мовно-комунікативна – володіння системними знаннями про норми
вдосконалюватимут і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної
ься / набуватимуться та індивідуальної діяльності; розвиненість культури професійного
спілкування; здатність досягати педагогічних результатів засобами
продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань,
вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від
комунікативно-діяльнісних ситуацій);
внутрішньо-психологічна – знання та розуміння себе, розвиток
лідерських якостей, упевненості, витримки, емпатії;

емоційна – усвідомлення власних емоцій та почуттів, а також
емоцій та почуттів інших; здатність управляти своїми емоціями
почуттями, а також емоціями та почуттями інших людей і на цій
основі будувати взаємодію з оточуючими;
інформаційно-цифрова – здатність орієнтуватися в інформаційному
просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до
власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного
інформаційного суспільства.
Строки виконання
програми

2021 – 2023

Знання і розуміння:
• сутності та законів риторики;
• вимог до публічного мовлення;
• чинників ефективності ораторської майстерності;
• потреб аудиторії, бути цікавим для слухачів;
• основних принципів та прийомів публічного виступу.
Уміння:
• володіти культурою слова, доносити інформацію, будувати
логічний виступ;
• впливати на аудиторію, володіти своїм голосом та мовою тіла;
• готувати презентації та використовувати інші мультимедійні
засоби;
Очікувані
результати навчання • відчувати час (регламент виступу);
• упевнено та вільно почувати себе у будь-якій ситуації
спілкування.
Диспозиції (цінності, ставлення):
• оволодіння основами риторики, впливу на аудиторію;
• формування комунікативних навичок, емоційності та
переконливості мовлення;
• розвиток особистісних рис: впевненості, витримки, лідерського
потенціалу тощо;
• готовність до змін, гнучкість, володіння собою, взаємодія з
аудиторією;
• неперервний професійний розвиток;
• рефлексія власної комунікативної діяльності.
• знання принципів та умов публічного виступу;
• розуміння основ ораторської майстерності, мистецтва виступати
перед аудиторією;
• оволодіння чинниками ефективності ораторської майстерності,
володіння своїм голосом та мовою тіла;
Результати навчання
• здатність спілкуватися з великою кількістю людей, вести
дискусію, впливати на аудиторію, залишатися цікавим для
слухачів;
• розвиток власних лідерських якостей, упевненості у собі,
витримки, переконливості.
Місце виконання
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
програми
33000, м. Рівне, вул. Чорновола, 74
Документ, що
видається за
Сертифікат про підвищення кваліфікації
результатами

підвищення
кваліфікації

