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1. Назва дисципліни: Педагогічна майстерність 
2. Код 
3. Тип: обов’язковий  
4. Семестр: 6 
5. Обсяг: загальна кількість годин – 90 . (кредити ЄКТС -3) аудиторні години : лекції 

– 32 год., практичні  – 16 год., самостійні – 42 год. 
6. Лектори: к.пед.наук, доцент Надім’янова Т.В. 
7. Результати навчання: у результаті навчання модуля студент повинен: 

знати: сучасні засади педагогічної діяльності, складові педагогічної майстерності, 

особливості педагогічного впливу на особистість, інноваційні педагогічні  технології у 

діяльності вчителя; особливості педагогічного спілкування, типи, структуру, динаміку 

конфліктів, що можуть виникати у процесі навчально-виховної діяльності, шляхи їхнього 

розв’язання. 
 вміти:  визначати педагогічні категорії різного рівня узагальнення; аналізувати складові 

елементи педагогічної майстерності вчителя; моделювати й розв’язувати педагогічні 

ситуації і задачі, вчитися приймати оптимальні рішення, розрізняти й правильно аналізувати 

обставини, причини окремих дій і поведінку учня; розвивати професійно значущі риси 

(гуманність, любов до дітей, до професії, дисциплінованість, відповідальність, критичність 

тощо); організовувати продуктивну навчально-пізнавальну діяльність; використовувати у 

навчально-виховному процесі знання попереднього матеріалу під час опанування нового. 
8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні бдоки: філософія, вікова та 

педагогічна психологія, етика, педагогіка. 
      10. Зміст навчальної дисципліни: Педагогічна професія у сучасному суспільстві. 
Сутність педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність вчителя фізичного 

виховання. Педагогічні здібності  сучасного вчителя. Педагогічна техніка та її значення. 
Рівень сформованості педагогічної техніки вчителя. Майстерність педагогічного 

спілкування. Засоби невербальної комунікації. Вербальна комунікація. Педагогічне 

спілкування як взаємодія Умови ефективності професійного мовлення вчителя. Соціально-
психологічній клімат у педагогічному колективі  Майстерність організації педагогічної 

взаємодії у навчанні. Педагогічна увага та уява вчителя. Індивідуальний стиль діяльності 

педагога. Технологія самовдосконалення та саморозвитку  вчителя. Самоосвіта у системі 

професійної підготовки вчителя. 
11.Рекомендована література: 
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: 

Видавничий центр “Академія”, 2002. – 576 с. 
2. Зязюн І. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В.Крамущенко та ін.; За 

ред.. І. А. Зязюна. – 2-ге вид.,  допов. і переробл. – К.: Вища школа. – 2004. – 423 с. 
3. Кузьмінський А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – 2-ге вид.,випр.. – К.: Знання-Прес., 2006. – 423с 
4. Надім’янова Т. В. Педагогічна майстерність : методичні рекомендації до 

семінарських занять /  Т. В.Надім’янова . – Дрогобич, 2015. –   46 с. 
5. Педагогічна майстерність. Хрестоматія. / За ред. Зязюна І. А. – Вища школа, 2006. 

– 606 с. 
6. Теслюк В.М., Лузан П.Г.Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник. – 

К. : НАККіМ, 2011 . – 304 с. 
 12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття,  індивідуальне навчально-
дослідне завдання. 

13. Методи та критерії оцінювання: 



Поточний контроль (60%): усне опитування,  виконання самостійних робіт  
Підсумковий контроль: (40 %),  іспит(усно) 
14. Мова навчання: українська 
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