




1. Мета дисципліни – засвоєння студентами систематизованих знань з навчальної 

дисципліни «Педагогічна майстерність», формування практичних вмінь у педагогічному 

спілкуванні, стимулювання студентів до професійного самовиховання, формування у них 

потреби у неперервному педагогічному самовдосконаленні.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) знати, успішно опанувати курс «Педагогіка»; 

2) вміти, оволодіти навичками з дисципліни «Психологія»; 

3) володіти елементарними вміннями  та навичками формування основних регуляторів 

діяльності і поведінки у студентській групі.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Педагогічна майстерність» необхідна для формування професійно-педагогічної 

компетентності вчителя. У дисципліні розкриваються сучасні засади педагогічної діяльності; 

складові педагогічної майстерності вчителя; особливості педагогічного впливу на 

особистість. Виняткову увагу звернуто на відпрацювання вмінь, навичок вербального та 

невербального спілкування, аналізу педагогічних конфліктів, вибору ефективних шляхів 

їхнього розв’язання. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни: полягають у формуванні інтегральної (здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, 

що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук та історичних і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій)  та профільній середній школі), а також загальних (ЗК) фахових 

компетентностей (ФК): 

ЗК 4. Знати сучасні теоретичні та практичні основи навчання історії в основній (базовій) та 

профільній середній школі. 

ЗК 5. Знати методологічні засади методики навчання історії, критерії відбору, принципи 

структурування змісту навчальних курсів в основній (базовій) та профільній середній школі. 

ЗК 6. Знати норми, критерії оцінювання знань, умінь учнів та отримання від них зворотного 

зв‘язку. 

ЗК 7. Знати сучасні інтерактивні методи навчання учнів; форми організації навчання та 

специфіку застосування новітніх освітніх технологій в основній (базовій) профільній 

середній школі. 

ЗК 11. Вміти формувати критичне мислення в учнів. 

ЗК 12. Вміти планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види навчальних і 

позааудиторних занять.  

ФК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання. 

ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з історії.  

ФК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної 

інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу. 

ФК 11. Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові 

відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної історичної 

картини світу.  

ФК 14. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання історії, спрямованих на 

розвиток здібностей учнів. 

ФК 16. Здатність здійснювати об’єктивний контроль та оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з історії.  

ФК 17. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й 

інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх закладах. 



5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність і відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН 1.1 Знати сутність педагогічної 

діяльності та майстерності 

вчителя 

Лекція, практичне 

заняття 

Оцінювання 

виступів 

10 % 

РН 1.2 Знати особливості 

цілепокладання у професійній 

діяльності вчителя та 

педагогічної техніки. 

Лекція, практичне 

заняття 

Оцінювання 

виступів 

10 % 

РН 1.3 Знати джерела та шляхи 

оволодіння педагогічною 

майстерністю 

Лекція, практичне 

заняття 

Оцінювання 

виступів 

10 % 

РН 1.4 Знати особливості 

педагогічного спілкування та 

розв’язанні конфліктів у 

педагогічній взаємодії 

Лекція, практичне 

заняття 

Критичне есе 10 % 

РН 2.1 Вміти розвивати педагогічні 

здібності 

Лекція, практичне 

заняття 

Оцінювання 

виступів 

10 % 

РН 2.2 Вміти здійснювати 

педагогічний вплив 

Лекція, практичне 

заняття 

Оцінювання 

виступів, 

задача 

10 % 

РН 2.3 Вміти розв’язувати 

педагогічні задачі 

Практичне 

завдання, 

педагогічна 

ситуація 

Задача 7 % 

РН 3.1 Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Підготовка 

презентацій, 

аналітичних 

матеріалів, 

доповідей 

Оцінювання 

виступів, 

презентацій 

10 % 

РН 3.2 Здатність бути критичним і 

самокритичним, будувати 

міжособистісні стосунки, 

працювати в команді 

Обговорення 

практичних 

ситуацій, вирішення 

педагогічних задач 

Задача  

3 % 

РН 4.1 Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на 

основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Обговорення рішень 

педагогічних задач, 

практичних 

ситуацій 

Контрольні 

завдання 

10 % 

РН 4.2 Здатність усвідомлювати 

межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм 

професійної етики 

Захист рішень 

педагогічних задач, 

практичних завдань, 

мкр (тести) 

Виконання 

практичних 

завдань 

10 % 

    100 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни  (ОК 24.)/ 

Програмні результати навчання (за 

освітньою програмою) 

РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

1.3 

РН 

1.4 

РН 

2.1 

РН 

2.2 

РН 

2.3 

РН 

3.1 

РН 

3.2 

РН 

4.1 

РН 

4.2 

ПРН 4.  Знати сучасні теоретичні та практичні 

основи навчання історії в основній (базовій) та 

профільній середній школі. 

х х х х        

ПРН 5.  Знати методологічні засади методики 

навчання історії, критерії відбору, принципи 

структурування змісту навчальних курсів в 

основній (базовій) та профільній середній школі. 

х х х х х х х х х х х 

ПРН 6.  Знати норми, критерії оцінювання знань, 

умінь учнів та отримання від них зворотного 

зв‘язку. 

  х  х  х х    

ПРН 7.  Знати сучасні інтерактивні методи 

навчання учнів; форми організації навчання та 

специфіку застосування новітніх освітніх 

технологій в основній (базовій) профільній 

середній школі. 

     х х  х х  

ПРН 11. Вміти формувати критичне мислення в 

учнів. 
     х     Х 

ПРН 12.  Вміти планувати, організовувати та 

аналізувати різноманітні види навчальних і 

позааудиторних занять.  

х х х х х х х х х х х 

ПРН 13. Уміти використовувати найбільш 

ефективні методи навчання, виховання і розвитку 

учнів. 

 х х х х   х х х х 

ПРН 14.  Вміти вести науково-методичну роботу, 

застосовувати дослідно-експериментальні форми 

педагогічної діяльності. 

х х х х    х х х х 

ПРН 16.  Уміти переносити систему наукових 

історичних знань у площину навчального 

предмета історії, чітко і логічно розкривати 

основні теорії та етапи розвитку історичної науки. 

  х х х х х х х   

ПРН 17.  Уміти застосовувати методичні підходи і 

сучасні технології навчання історії з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів.  

х х х х х х х х х х х 

ПРН 21. Володіти інформаційно-комунікаційними 

технологіями і вміти упроваджувати їх в освітній 

процес. 

х х х х х х   х х х 

ПРН 22. Формувати комунікаційну стратегію зі 

всіма учасниками освітнього процесу з 

дотриманням етичних норм.  

 х х х х х х х  х х 

ПРН 23. Організовувати співпрацю учнів і 

вихованців та ефективно працювати в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, 

інших професійних об’єднаннях). 

х х х х х х х х х х х 

ПРН 28. Створювати рівноправне і справедливе 

освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх 

учнів, незалежно від їх соціально-культурно-

економічного контексту. 

х х х х х х х х х х х 

 

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

семестрове оцінювання:  

Види робіт 

та форми їх 

контролю 

Результати 

навчання, 

які 

оцінюються 

Кількість 

практич

них 

занять 

 

Кількість балів за види 

роботи 

Сумарна кількість 

балів за семестр 

Максимальна Мінімальна 

для 

позитивної 

оцінки 

Максимальна Мінімальна 

для 

позитивної 

оцінки 

Усна 

відповідь 

РН:1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 

2.2 

4 10 5 40 20 

Практичні 

завдання 

РН: 2.3, 4.2 2 10 5 10 10 

Презентації РН: 3.1 1 10 5 10 10 

Самостійна 

робота 

3.2, 4.1 2 10 5 20 10 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

РН: 4.2 1 20 10 20 10 

 

підсумкове оцінювання:  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру РН1.1–4.1, РН 2.1-

2.2.3, РН 3.1-3.2, РН 4.1-4.2  і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних 

студентів. Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання допуску до заліку мають виконати творче 

завдання підвищеної складності, яке оцінюється у 40 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і за результатами 

самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, презентація, критичне есе, 

виконання практичних завдань, проведення ІКТ, самостійної творчої письмової роботи. 

Підсумкова контрольна робота виконується після завершення курсу і включає запитання з 

усієї навчальної дисципліни. Сумарно студент може опанувати максимально 100 балів. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний план лекційних і семінарських занять  

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 

Семінар

ські 

заняття 

Само-

стійна 

робота 

 
1. Тема 1. Сутність педагогічної діяльності та 

майстерності вчителя 

2 2 6 

2 Тема2. Педагогічна майстерність та особистість 

вчителя. 

4 2 6 

3. Тема 3. Цілепокладання у професійній діяльності 

вчителя. 

2 1 7 

4. Тема 4. Педагогічні здібності вчителя. 2 1 6 

5. Тема 5. Педагогічна техніка вчителя. 4 1 6 

6. Тема 6. Вербальна  комунікація у роботі вчителя 2 1 6 

7 Тема 7. Джерела та шляхи оволодіння педагогічною 

майстерністю 

2 1 7 

8. Тема 8. Елементи акторської майстерності в 

педагогічній діяльності 

2 1 6 

9. Тема 9 Майстерність педагогічного спілкування.   2 1 7 

10. Тема 10 Майстерність у розв’язанні конфліктів у 

педагогічній взаємодії 

2 1 6 

11. Тема 11 Педагогічний вплив як основа педагогічної 

взаємодії 

2 1 7 

12. Тема 12 Педагогічна ситуація та педагогічна задача 2 1 6 

Підсумкова модульна контрольна робота   2   

 ВСЬОГО 30 14 76 

 

Загальний обсяг: 120 год. 

Лекції – 30 год. 

Семінарські заняття – 14 год. 

Самостійна робота – 76 год. 

 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна. 

1. Педагогічна майстерність : підручник / За ред. І. А. Зязюна. – К. : Богданова А. М.,2008. 

2. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія / Іван Андрійович Зязюн. – Київ : 

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 608 с. 

3. Практикум педагогічної майстерності: Навчальний посібник /Кол. автор.: Сергеєва Л.М., 

Молчанова А.О., Пащенко О.В. та ін./ За ред. В.В. Олійника. – К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 

184 с. 

4. Лавріненко О. А. Історія педагогічної майстерності : навчальний посібник / 

ОлександрЛавріненко. – К. : Богданова А. М. , 2009. – 328 с. 

5. Федорчук В.В  Основи педагогічної майстерності. — Кам`янець-Подільський: Видавець 

Зволейко Д., 2008. – 140 с. 

 



Додаткова. 

6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навчальний посібник / Упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. 

Базидевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вищ. шк., 2006. – 606 с. 

7. Лазарєв М.О., Собаєва О.В. Основи педагогіки: Навчальний по-сібник. – Суми: Вид-во 

СумДУ, 2000. – 141 с.  

8. Максименко С.Д., Заброцький М.М. Технологія спілкування (комунікативна 

компетентність учителя: сутність і шляхи фор-мування). – К.: Главник, 2005. – 112 с.  

9. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 190 с.  

10. Педагогічне спілкування: цілі та цінності / Іван Цимбалюк // Управління освітою. – 2003. 

– № 7. – С. 8–13.  

11. Педагогічна майстерність учителя: Навчальний посібник / За ред. проф. В.М. Гриньової, 

С.Т. Золотухіної. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Х.: «ОВС», 2006. – 224 с.  

12. Професійно-педагогічна комунікація: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 

256 с. (Альма-матер).  

13. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані твори: В 5 т. – К., 1976. – Т.2. – С. 

419-654.  

14. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1986.  

15. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 
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10. Додаткові ресурси: 

Приклади контрольних робіт, зміст лекційних занять, презентації, завдання для 

підготовки до практичних занять, практичні завдання, тренінгові вправи, зразки критичних 

есе, електронних колажів, інтерактивних мультимедійних доповідей, запитання для 

самоперевірки можна отримати через електронну пошту викладача: Ludmbogd@ukr.net 
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