


 

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти знаннями з предметної 
області та розуміти особливості професійної діяльності; демонструвати навички міжособистісної взаємодії й 
здатність будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього процесу; мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети; здійснювати самоосвітню діяльність й професійне самовдосконалення; розв’язувати 
проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 
аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 3 – Тематичний план дисципліни  
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Тема лекції 
Тема практичної 

роботи 

Самостійна робота студентів 

Зміст 

Г
о
д
и

н
и

  

Література 

1 1 Педагогічна 

діяльність вчителя 

Діагностування 

педагогічної 
спрямованості 

студентів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 
джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 1.  

3 Літ.: О. – 2, 

с.10-19; 3, с.16-

28; 4, с.3-9 

Д. – 1, с.74-85; 

2, с.7-17 
2   Діагностування 

педагогічних 

здібностей у 

студентів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 2. 

2 

3 2 Педагогічна 

майстерність і 

особистість 

вчителя 

Діагностування 

стилю педагогічного 

спілкування. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 3. 

3 Літ.: О. – 1, 

с.13-23; 2, с.27-

35; 4, с.10-15 

Д. – 2, с.47-61; 

3, с.22-24; 23, 

с.87-93 
4   Створення власного 

алегоричного 

образу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 4.  

2 

5 3 Педагогічна 

техніка вчителя 

Розробка та 

публічне 

представлення 

педагогічної 

розповіді на тему 

«Культ матері»…. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 5. 

3 Літ.: О. – 2, 

с.43-51; 3, с.16-

19 

Д. –5, с.48-50; 

15, с.154-164; 

21, с.8-11; 29, 

с.2-3 
6   Розробка реклами-

презентації 

навчальної теми. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 6. 

2 

7 4 Професійне 

зростання та 

самовдоско-

налення педагога 

Створення 

проектованого 

рисунку «Хто я є?» 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 7. 

3 Літ.: О. – 2, 

с.40-43; 4, с.21-
25 

Д. – 9, с.32-34; 

8, с.82-84; 27, 
с.11-28 

8   Розробка програми 
самовдосконалення 

та її презентація 

Опрацювання лекційного 
матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної  роботи  № 8. 

2 

9 5 Майстерність 

педагогічного 

спілкування 

Підбір вправ для 

розвитку 

педагогічної техніки 
саморегуляції 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 
практичної роботи  № 9. 

3 Літ.: О. – 2, 

с.58-66; 3, с.31-

45 



вчителя. Д. – 3, с.22-24; 

10, с.4-6; 13, 

с.26-112 10   Тренінг «Шляхи 

розв’язання 

конфліктів». 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 10. 

2 

11 6 Майстерність 
організації 

педагогічної 

взаємодії у 

навчанні 

Розробка порад 
щодо педагогічної 

етики вчителю-

початківцю. 

Опрацювання лекційного 
матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 11. 

Підготовка до тестового 

контролю № 1. 

3 Літ.: О. – 2, 

с.72-83; 4, с.30-

43 

Д. – 11, с.34-76; 

14, с.90-110; 

20, с.9-11 

12   Створення 

асоціативного 

образу ідеалу 

вчителя та анти 

ідеалу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 12. 

Підготовка до тестового 

контролю № 1. 

2 

13 7 Деформація 

особистості 

вчителя 

Розробка пам’ятки 

для вчителя «Як 

уникнути 

професійних 

страхів». 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 13. 

Підготовка до тестового контролю 

№ 1. 

5 Літ.: О. – 1, 

с.18-21 

Д. – 16, с.30-38; 

25, с.52-55 

14   Розробка програми 

завоювання 

авторитету у колег 

та учнів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 14. 

Підготовка до тестового контролю 

№ 1. 

4 

15 8 Авторитет 

педагога 

Розробка програми 

завоювання 

авторитету у колег 

та учнів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 15. 

Підготовка до тестового контролю 

№ 1. 

5 Літ.: О. – 1, 

с.32-35; 3, с.23-

25 

Д. – 16, с.40-50 

16   Розробка програми 

(плану) по 

створенню або 

корегуванню 

власного стилю 

спілкування. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Підготовка до 

практичної роботи  № 16. 

Підготовка до тестового контролю 

№ 1. 

4 

17 9 Педагогічна 

позиція викладача 

Визначення власної 

педагогічної позиції 

та її представлення. 

Підготовка до практичної роботи  

№ 17. Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. Тестовий контроль 

№ 1. 

5 Літ.: О. – 1, 

с.62-67; 2, с.24-

40; 3, с.10-19  

Д. – 25, с.52-55; 

30, с.2-7 

18   Підготовка до презентації 

практичної роботи  № 17. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Робота з літературними 

джерелами. 

2 

Примітка: * Лекції проводяться по чисельнику – дві години (один раз на два тижні), практичні заняття – 

щотижня. 



 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент 

зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, практичні 

завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати 

самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. 

До практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. Набутті особою 

знання з дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення про 

порядок перезарахування результатів навчання у ХНУ (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf). 

 

Критерії оцінювання результатів навчання.  

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. При оцінюванні знань 

студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного 

матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних 

навичок перевіряється шляхом виконання практичних завдань. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, 

складається з таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті 

рішення та розв’язувати визначене завдання; своєчасне виконання завдання.  

Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, 

виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому 

режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторні заняття та контрольні заходи 
Підсумковий 

контроль 

Практичні роботи ТК № 1  Залік 

№1 – №17 
0,4 0,2 

0,4 

 

Оцінювання тестових завдань  

Тематичний тест для кожного студента складається з тридцяти тестових завдань різної складності, 

кожне з яких оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 30. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, 

що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці.  

 

Сума балів за тестові завдання 1–16 27–31 32–37 38–40 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 40 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. 

Студент може також пройти тестування і в он-лайн режимі у модульному середовищі для навчання MOODLE. 

При отриманні негативної оцінки тест слід перездати до терміну наступного контролю. 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу 

і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf


Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових знань з 

дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни. 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни. 

1. Суть педагогічної діяльності. 
2. Основні види педагогічної діяльності, її специфіка. 

3. Функції педагогічної діяльності. 

4. Структура педагогічної діяльності вчителя. 

5. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність. 

6. Поняття педагогічної майстерності. 

7. Елементи педагогічної майстерності, їх характеристика. 

8. Критерії та рівні педагогічної майстерності. 

9. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

10. Самовиховання вчителя. 

11. Поняття педагогічної техніки. 

12. Внутрішня техніка вчителя. 
13. Зовнішня техніка вчителя. 

14. Поняття особистісного зростання викладача. 

15. Змістова сторона особистісного зростання викладача. 

16. Професійне зростання педагога. 

17. Характеристика професійного самовдосконалення педагога. 

18. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. 

19. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями. 

20. Умови ефективності професійного мовлення вчителя. 

21. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя. 

22. Поняття педагогічного спілкування. 

23. Особливості, функції та види педагогічного спілкування. 

24. Педагогічне спілкування як діалог. 
25. Контакт у педагогічному діалозі. 

26. Структура педагогічного спілкування. 

27. Стиль педагогічного спілкування. 

28. Конфлікт у педагогічній взаємодії. 

29. Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії. 

30. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування. 

31. Увага й уява вчителя. 

32. Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання. 

33. Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної 

взаємодії. 

34. Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії. 
35. Структура педагогічної бесіди. 

36. Етап моделювання бесіди, його елементи та їх характеристика. 

37. Забезпечення психологічного контакту на початку бесіди. 

38. Роль невербальних засобів. 

39. Методика контактної взаємодії як технологія забезпечення контакту. 

40. Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення. 

41. Прийоми педагогічної взаємодії. 

42. Урок як навчальний діалог учителя з учнями. 

43. Елементи технології уроку-діалогу. 

44. Відмінності в організації уроку за моделями «урок-діалог» і «урок-монолог». 

45. Психолого-педагогічні «кріплення» уроку-діалогу. 

46. Професійні секрети вчителів-майстрів в організації діалогу з учнями на уроці. 
47. Педагогічний конфлікт та техніка його вирішення. 

48. Особливості конфліктів у дитячому та юнацькому віці. 

49. Поняття педагогічної позиції викладача. 

50. Види педагогічних позицій викладача. 

51. Поняття про педагогічний авторитет. 



52. Види хибного авторитету. 

53. Типові форми авторитарності. 

54. Структура педагогічного авторитету. 

55. Стадії становлення авторитету. 

56. Поняття іміджу викладача. 

57. Складові іміджу викладача, їх характеристика. 

58. Поняття деформації особистості вчителя. 

59. Види деформації особистості вчителя, їх характеристика. 
60. Причини виникнення деформації особистості вчителя. 

 
 

Рекомендована література 

Основна:  
1. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний 

посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с. 
2. Кіліченко О.І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий 
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