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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з структурою, 

особливостями педагогічної діяльності, з специфікою педагогічної професії як 

професійної системи «людина-людина», з сутністю, природою і складниками 

педагогічної майстерності, з технологіями формування готовності майбутнього 

педагога до професійного вдосконалення й саморозвитку. 

Практичні заняття сприятимуть закріпленню набутих знань, засвоєнню 

основних прийомів виховного впливу, елементів педагогічної техніки, дадуть 

можливість аналізувати поведінку вчителя, його взаємовідносин з учнями в 

різних ситуаціях. 

Предмет: сутність, природа і складники педагогічної майстерності; 

технологія формування готовності майбутнього педагога до професійного 

самовдосконалення й саморозвитку. 

 

Основні завдання навчального курсу: 

1. Ознайомлення з теоретичними і практичними основами педагогічної 

майстерності. 

2. Вироблення  у студентів адекватного розуміння сутності педагогічної 

діяльності, як такої організації взаємодії вчителя з учнями, коли всі 

учасники навчально-виховного процесу стають рівноправними 

суб’єктами, партнерами. 

3. Використання інтерактивних методів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів (дискусії, діалог, рольові ігри). 

4. Вироблення початкових практичних навичок та вмінь. 

5. Викликати в студентів інтерес до нового в педагогічному процесі, 

створювати педагогічні ситуації для його апробації, формувати 

бажання використовувати педагогічний досвід у майбутній 

діяльності. 

6. Сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у 

педагогічній роботі, необхідності оволодіння професійно-етичними 

якостями майбутніми педагогами. 

 

Заплановані результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні поняття та закономірності педагогічної творчості, майстерності; 

- складові педмайстерності; 

- педагогічні здібності, способи впливу на учнів, педагогічну техніку; 

- передбачати елементи театральної педагогіки і ораторського мистецтва; 

- теоретичні основи процесу спілкування; 

- засоби та види спілкування; 

- стилі спілкування, його функції, рівні; 

- види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання 

конфліктів; 

- методи формування комунікативних вмінь та навичок. 
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вміти: 

- володіти основними прийомами виховного впливу, елементами 

педагогічної техніки; 

- проводити діагностування; 

- виконувати вправи на розвиток професійної комунікативності, 

нарозвиток уміння визначати і формулювати мету, навчальні й 

комунікативні завдання, здійснювати рефлексивний аналіз навчального 

матеріалу; 

- моделювати педагогічні ситуації; 

- проводити ділові ігри; 

- аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій. 

 

Студент набуде компетентності:  

1. Загальні: 

-  ЗК 1. здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- ЗК 4. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- ЗК 5. здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- ЗК 6. здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- ЗК 7. здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 

2. Спеціальні: 

- СК 1. здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і 

умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного 

стандарту початкової освіти; 

- СК 2. здатність до планування, моделювання, конструювання, 

проектування, організації освітнього процесу в початковій школі; 

- СК 9. здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки 

особистісного розвитку дитини в освітньому процесі. 

- СК 13. здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти 

власними емоційними станами; 

- СК 14. здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою 

набуття додаткових професійних компетентностей. 

 

3. Програмні результати навчання: 

- РН. 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі початкової школи. 

- РН. 4. Здійснювати педагогічну діагностику молодшого школяра. 

- РН. 7. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати 

контроль і оцінювання учнів початкової школи. 

- РН. 14. Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні 

потреби учнів. 
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- РН. 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної 

діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога 

початкової освіти. 

 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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III семестр 

Змістовий модуль 1.Основи педагогічної майстерності 

Тема 1. Поняття 

педагогічної діяльності 

вчителя. 

13 4  4 5      

Тема 2. Педагогічна 

майстерність і 

особистість вчителя. 

13 4  4 5      

Тема 3. Педагогічна 

техніка вчителя. 

13 4  4 5      

Тема 4. Мовлення 

вчителя як засіб 

педагогічної праці. 

9 2  2 5      

Тема 5.  Педагогічна 

майстерність як 

мистецька дія в театрі.  

10 4  2 4      

Модульна контрольна 

робота 1 

2   2       

Змістовий модуль 2. Майстерність педагогічного спілкування і організації  

педагогічної взамоємодії 

Тема 6. Поняття 

педагогічного 

спілкування. 

13 4  4 5      

Тема 7.  Психолого-

педагогічні умови 

майстерної взаємодії  в 

педагогічному 

спілкуванні. 

13 4  4 5      

Тема 8. Майстерність 

організації педагогічної 

взаємодії у навчанні.  

13 4  4 5      

Тема 9. Технологія 11 4  2 5      
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організації педагогічної 

взаємодії у процесі 

індивідуальної бесіди. 

Тема 10. Майстерність 

побудови діалогічної 

взаємодії на уроці.   

8 2  2 4      

Модульна контрольна 

робота 2. 

2   2       

Разом за III семестр 120 36  36 48      

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

 

IV семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Мета і завдання курсу. Поняття педагогічної 

діяльності вчителя.  
Суспільна значущість професії  вчителя, його функції. 

Поняття педагогічної діяльності, її структура. 

Професійна педагогічна діяльність як мета-діяльність. 

Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності. 

4 

2. Тема 2. Педагогічна майстерність і особистість вчителя. 

Поняття педагогічної майстерності. 

Елементи педагогічної майстерності 

Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

Самовиховання вчителя. 

4 

3. Тема 3. Педагогічна техніка вчителя. 

Поняття педагогічної техніки. 

Внутрішня техніка вчителя. 

Зовнішня техніка вчителя. 

4 

4. Тема 4.Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці. 

Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. 

Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями. 

Умови ефективності професійного мовлення вчителя. 

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя. 

2 

5. Тема 5. Педагогічна майстерність як мистецька дія в 

театрі. Спільне й відмінне в театральному і 

педагогічному мистецтві. 
Особливості образного мислення.  

Образ у мистецтві театру.  

Театральне мистецтво у вимірах педагогіки, психології, 

естетики. Педагогічна та акторська дія.  

Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання.  

Урок – театр одного актора.  

4 
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6. Тема 6. Поняття педагогічного спілкування. 

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, 

функції, види. 

Педагогічне спілкування як діалог. 

Контакт у педагогічному діалозі. 

Структура педагогічного спілкування. 

Стиль педагогічного спілкування. 

4 

7. Тема 7.Психолого-педагогічні умови майстерної 

взаємодії  в педагогічному спілкуванні.  

Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній 

взаємодії. 

Характеристика перцептивної сторони педагогічного 

спілкування. 

Увага й уява вчителя. 

Способи комунікативного впливу: переконування і 

навіювання. 

Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика 

інтерактивного компонента педагогічної взаємодії. 

4 

8. Тема 8. Майстерність організації педагогічної взаємодії 

у навчанні. 
Урок як навчальний діалог учителя з учнями. 

Елементи технології уроку – діалогу. 

4 

9. Тема 9. Технологія організації педагогічної взаємодії у 

процесі індивідуальної бесіди. 

Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної 

взаємодії. 

Структура бесіди. Етап моделювання. 

Забезпечення психологічного контакту на початку бесіди. 

Роль невербальних засобів. 

Методика контактної взаємодії як технологія забезпечення 

контакту. 

Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її 

вирішення. 

Прийоми педагогічної взаємодії. 

4 

10. Тема 10. Майстерність побудови діалогічної взаємодії 

на уроці. 

Психолого-педагогічні «кріплення» уроку-діалогу. 

Професійні секрети вчителів-майстрів організації діалогу з 

учнями на уроці. 

2 

 Разом за  III семестр 36 
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Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

IV семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Вступ до педагогічної професії. 4 

2. Витоки педагогічної майстерності. 4 

3. Зовнішній вигляд учителя. Основи мімічної та 

пантомімічної виразності. 

4 

4. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: 

виразність мовлення. 

2 

5. Елементи акторської майстерності в педагогічній 

діяльності. 

2 

6. Комунікативність учителя. 4 

7. Педагогічний такт учителя-майстра на різних етапах 

організації бесіди. 

4 

8. Стратегії і прийоми педагогічної взаємодії 4 

9. Урок як діалогічна взаємодія 2 

10. Вивчення передового досвіду вчителів – шлях до 

педагогічної майстерності. 

2 

11. Модульна контрольна робота 1. 2 

12. Модульна контрольна робота  2. 2 

 Разом за III семестр 36 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

Тема самостійної  роботи Кількість 

годин 

1. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. Самовиховання 

вчителя. 

5 

2. Умови ефективності професійного мовлення вчителя і 

шляхи вдосконалення мовлення. 

5 

3. Характеристика перцептивної сторони педагогічного 

спілкування. 

5 

4. Урок як навчальний діалог учителя з учнями. 5 

5. Особливості образного мислення. Образ у мистецтві 

театру. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки, 

психології, естетики. 

5 

6. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі 

індивідуальної бесіди. 

5 

7. Майстерність організації педагогічної взаємодії у 

навчанні. 

5 

8. Елементи технології уроку-діалогу.  5 

9. Професійні секрети вчителів-майстрів в організації 

діалогу з учнями на уроці.  

5 

10. Майстерність учителя в побудові бесіди на уроці. 3 

 Разом за III семестр 48 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття педагогічної діяльності і педагогічної майстерності. 

2. Елементи педагогічної майстерності. 

3. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

4. Педагогічна техніка вчителя. 

5. Внутрішня техніка учителя. 

6. Зовнішня техніка учителя. 

7. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. 

8. Умови ефективності професійного мовлення вчителя. 

9. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. 

10. Структура педагогічного спілкування. 

11. Стиль педагогічного спілкування. 

12. Поняття комунікативнсті педагога, її сутність. 

13. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному 

спілкуванні. 

14. Урок якнавчальний діалог учителя з учнями. 

15. Елементи технології уроку-діалогу. 

16. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. 

17. Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві. 

18. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів. 

19. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку. 

20. Психологічне налаштування учнів на діалог на початку уроку: досвід 

авторитарної і гуманістичної педагогіки. 

21. Техніка активного слухання вчителя на уроці. 

22. Майстерність педагогічного запитання на уроці. 

23. Техніка налаштування вчителя на публічну творчу діяльність. 

24. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі. 

25. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди. 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції, презентація, практичні вправи, творчі індивідуальні, групові 

завдання, дискусія, моделювання педагогічних ситуацій. 

 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточне опитування, тестування, усна відповідь, презентації, підсумкова 

контрольна робота, залік. 
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7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль знань здобувачів відбувається  під час проведення 

семінарських занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж 

семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх 

видів згідно зі шкалою оцінювання. 

 

Оцінювання знань здобувачів здійснюється впродовж семестру за 100-

бальною шкалою за такими видами робіт:  

модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні 

контрольні роботи. Здобувач за одну роботу може отримати максимально 20 

балів  (20х2=40); 

семінарські заняття.  За виконання семінарських занять здобувач може 

впродовж семестру отримати 60 балів. Програмою передбачено 16 семінарських 

занять (14 тем по 4 бали, 2 теми по 2 бали). 

 

Очікується, що письмові роботи здобувачів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі здобувача є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

 

Література. Уся література, яку здобувачі не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам.  Здобувач заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у
м

а
 

Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МКР 
Т

9 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 

Т

14 

Т

15 

Т 

16 
МКР 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 2 2 20  
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

21-50 FХ Незадовільно  Незадовільно  Не зараховано 

0-20 F Незадовільно  Незадовільно  Не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни ( плани семінарських занять, виконання 

завдань самостійної роботи, перелік літератури, плани практичних занять). 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Крохмальна Г.І. Педагогічна комунікація в проекті Нової української школи. 

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання : збірник 

тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. С. 38-40. 

2. Крохмальна Г.І. Педагогічна комунікація в умовах інформаційно-освітнього 

простору школи. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в 

умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 24-25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д. 

Щербан (гол.ред.) та інш. Мукачево : Вид-во МДУ, 2019. С. 245-247. 

3. Проц М. Дидактичні особливості формування життєво-важливих 

компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та 

молодшому шкільному віці / М. Проц, С. Лозинська. Актуальні питання 

гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 3. С. 152-157.   

4. Проц М. Естетичне оцінювання діяльності як актуальний напрям розвитку 

здібностей у дітей / М. Проц, Н. Сірант, С. Лозинська. Молодь і ринок. 2021. 

№ 5-6 (191-192). C. 135-139. 
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5. Стахів М. О. Засоби формування мовленнєвого етикету в умовах наступності 

дошкільної та початкової освіти [Текст] / М. О. Стахів, О. Я. Пітик. Молодий 

вчений. 2019. №6. 

 

Допоміжна 

1. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. Львів : 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с. 

2. Крохмальна Галина. Термінологічна компетентність майбутніх учителів 

початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Вісник 
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3. Проц М. Педагоги-новатори Кіровоградщини : В. Сухомлинський та його 

послідовники. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Вип. 172. 2018. С. 

130-135. 

4. Проц М. Педагоги-новатори України : навч. посіб. Львів, 2015. 148с. 

5. Стахів М.О., Якубовська М.С. Формування виховного ідеалу у системі 
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