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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність
викладача ВНЗ» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор
філософії» Харківського національного університету внутрішніх справ за
спеціальністю 081 «Науки про освіту».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність педагогічної
діяльності вчителя, педагогічна майстерність і особистість учителя, педагогічна
техніка вчителя, мовлення вчителя як засіб педагогічної праці, театральне та
педагогічне мистецтво, майстерність педагогічного спілкування, педагогічна
взаємодія.
Міждисциплінарні зв’язки: історія педагогіки, теорія виховання, теорія
навчання (дидактика), вікова педагогіка, соціальна педагогіка, педагогіка
управління, педагогіка спорту.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Вступ. Сутність педагогічної діяльності
2. Педагогічна майстерність і особистість педагога. Самовиховання.
3. Педагогічна техніка
4. Педагогічне спілкування
5. Педагогічна та акторська майстерність – мистецтво перевтілення
6. Технологія організації педагогічної взаємодії
7. Майстерність організації та побудови педагогічної взаємодії
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність
викладача ВНЗ» є отримання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти «доктор філософії» системи педагогічних знань та сформувати
усвідомлення феномену педагогічної майстерності як комплексу властивостей
особистості педагога; створити умови, наближені до практичної професійної
діяльності
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічної
майстерності викладача ВНЗ» є:
- опанування аспірантами теоретичного блоку питань;
- усвідомлення аспірантами значущості педагогічної майстерності у
професійному становленні педагога;
- сформувати у аспірантів формування психологічної готовності до
педагогічної діяльності;
- ознайомити аспірантів з вивченням, аналізом та узагальненням
практики, досвіду педагогів минулого і сучасності;
- моделювання педагогічних ситуацій;
- формування творчої всебічно розвиненої особистості аспіранта –
майбутнього педагога.
- виховувати у аспірантів моральні якості особистості.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми слухачі повинні:
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знати:
- сутність педагогічної діяльності;
- педагогічну майстерність;
- педагогічну техніку;
- акторську педагогічну майстерність;
- майстерність педагогічного спілкування;
- мовлення педагога;
- педагогічна взаємодія
Вміти:
1) використовувати технології формування готовності майбутнього
педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної
педагогічної діяльності;
2) застосовувати систему особистісно-зорієнтованого навчання;
3) використовувати технології формування та розвитку особистості
учня; з'ясовувати роль інноваційних процесів у подоланні кризи сучасної
освіти;
4) використовувати елементи акторської майстерності у професійній
діяльності;
5) розвивати та саморозвивати психолого-педагогічні якості;
6) підвищувати творчу активність;
7) цілеспрямовано опрацьовувати наукову, художню, психологопедагогічну джерельну базу;
8) добирати приклади педагогічних ситуацій, формулювати та
моделювати педагогічні ситуації, розв’язувати їх;
9) встановлювати психолого-педагогічний контакт з учнівським та
педагогічним колективом;
10) користуватися прийомами педагогічної взаємодії.
На вивчення
3,0 кредитів ECTS.

навчальної

дисципліни

відводиться

90

годин/

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Вступ. Сутність педагогічної діяльності
Суспільна значущість професії вчителя, функції. Поняття педагогічної
діяльності, її структура. Професійно - педагогічна діяльність як мета-діяльність.
Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності.
Основні поняття теми: людська діяльність, педагогічна діяльність,
наукова діяльність, виробнича діяльність, діяльність у мистецтві, професійні
функції, професійні обов’язки вчителя, педагогічна мета, мотив педагогічної
діяльності, педагогічні дії, педагогічні уміння, педагогічна система,
функціональні компоненти педагогічної системи, рефлексивне керівництво.
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Тема № 2. Педагогічна майстерність і особистість педагога.
Самовиховання
Поняття педагогічної майстерності. Елементи педагогічної майстерності.
Педагогічна ситуація і педагогічна задача. Самовиховання вчителя.
Основні поняття теми: педагогічна майстерність, гуманістична
спрямованість, професійна компетентність, здібності до педагогічної
діяльності, комунікативність, перцепція, динамізм особистості, емоційна
стабільність, оптимістичне прогнозування, креативність, критерії майстерності,
рівні майстерності, педагогічна ситуація, педагогічна задача, самовиховання,
система самовиховання
Тема № 3. Педагогічна техніка
Поняття педагогічної техніки. Внутрішня педагогічна техніка. Зовнішня
педагогічна техніка.
Основні поняття теми: педагогічна техніка, внутрішня техніка, зовнішня
техніка, невербальна комунікація, статична експресія, динамічна експресія,
фізіономіка, артефакти, такесика, просодика, екстралінгвістика, кінесіка,
міміка, жестикуляція, авербальні дії, міжособистісний простір, часові
характеристики спілкування.
Тема № 4. Педагогічне спілкування
Мовлення учителя як засіб педагогічної праці. Мовлення і комунікативна
поведінка вчителя. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями. Умови
ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи вдосконалення мовлення
вчителя. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії у педагогічному
спілкуванні. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції,
види. Педагогічне спілкування як діалог. Контакт у педагогічному діалозі.
Структура педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування.
Конфлікти.
Основні поняття теми: мовлення, монолог, діалог, комунікативна функції
мовлення, психологічна функція мовлення, пізнавальна функція мовлення,
організаційна функція мовлення, раціональна організація навчальнопізнавальної діяльності, педагогічне спілкування, професійне педагогічне
спілкування, непрофесійне педагогічне спілкування, перцептивний бік
спілкування, інтерактивний бік спілкування, комунікативний бік спілкування,
суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування, функціональнорольове спілкування, особистісно орієнтоване спілкування, структура
педагогічного спілкування, стиль педагогічного спілкування, конфлікт.
Тема № 5. Педагогічна та акторська майстерність – мистецтво
перевтілення
Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Особливості
образного мислення. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки. Театральне
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мистецтво у вимірах психології. Театральне мистецтво у вимірах естетики.
Спільне і відмінне в театральному та педагогічному мистецтві. Педагогічна та
акторська дія. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання. Урок – театр
одного актора.
Основні поняття теми: перша сигнальна система, друга сигнальна
система, дія, потреба, установка, відчуття, прекрасне, потворне, сумісність,
несумісність, сприймання.
Тема № 6. Технологія організації педагогічної взаємодії
Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному
спілкуванні. Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній
взаємодії. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.
Уява і увага учителя. Способи комунікативного впливу: переконування і
навіювання. Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного
компонента педагогічної взаємодії. Технологія організації педагогічної
взаємодії.
Основні
поняття
теми:
комунікативність,
комунікабельність,
гіперкомунікабельність, гіпокомунікабельність, соціальна спорідненість,
альтруїзм, емпатія, рефлексія, увага, уява, спостережливість, експресія,
переконування, навіювання, конкуренція, уникнення, пристосування,
компроміс, співробітництво, індивідуальна педагогічна бесіда, моделювання,
децентрація, методика контактної взаємодії, пасивне слухання, активне
слухання, ігнорування, егоцентризм, випитування, не рефлексивне слухання,
рефлексивне слухання, я-висловлювання, прийом педагогічної взаємодії,
спонукальні прийоми, гальмівні прийоми, прийоми етичного захисту.
Тема № 7. Майстерність організації та побудови педагогічної
взаємодії
Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні. Урок як
навчальний діалог учителя з учнями. Технологія уроку-діалогу. Майстерність
побудови діалогічної взаємодії на уроці.
3. Рекомендована література
1 Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического
процесса. – Мн.: Университетское, 1990.
2 Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998.
3 Бєсєдіна Л.М., Сторубльов О.І. Педагогічна майстерність, активні методи
навчання та методична робота у навчальних закладах: Методичний
посібник. Видання 2-е, перероблене і доповнене. – К.: Логос, 2009. – 204
с.
4 Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студентов
высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001.
5 Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К.: Українсько-фінський
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ін.-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
6 Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и
реализации замысла школьного урока. – М., 1993.
7 4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.
8 Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Как
вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступаю публично.
Как перестать беспокоиться и начать жить. – М., 1989.
9 Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної
діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і
психології професійної освіти АПН України. – К., 1997.
10 Мухин М.М. Гуманистическая традиция и новаторство в педагогическом
опыте В.А. Сухомлинского / Ин-т развития личности Рос. Академия
образования. – М., 1995.
11 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф.
Кривонос та ін..; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.
12 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф.
Кривонос та ін..; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.:
Вища шк., 2004. – 422 с.
13 Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд.: І.А.
Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.:
Вища шк., 2006. – 606 с.
14 Підласий І.П., Трипольська С.А. Формування професійного потенціалу як
мета підготовки вчителя // Рідна школа. – 1998. – № 1
15 Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Радянська школа,
1976.
16 Терентьєва Н.О. Від педагога-майстра до педагога-науковця // Вісн.
Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – 2003. – Вип. 45. – С.
52-57.
4. Форма підсумкового контролю
успішності навчання – екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання
1. Суспільна значущість професії вчителя, функції.
2. Поняття педагогічної діяльності, її структура.
3. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність.
4. Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності.
5. Поняття педагогічної майстерності. Елементи педагогічної
майстерності.
6. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
7. Самовиховання вчителя.
8. Поняття педагогічної техніки.
9. Внутрішня педагогічна техніка. Зовнішня педагогічна техніка.
10. Мовлення учителя як засіб педагогічної праці.
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11. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя.
12. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.
13. Умови ефективності професійного мовлення вчителя.
14. Шляхи вдосконалення мовлення вчителя.
15. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії у педагогічному
спілкуванні.
16. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види.
17. Педагогічне спілкування як діалог.
18. Контакт у педагогічному діалозі.
19. Структура педагогічного спілкування.
20. Стилі педагогічного спілкування.
21. Конфлікти, які виникають при педагогічному спілкуванні. Шляхи їх
подолання.
22. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі.
23. Особливості образного мислення.
24. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки.
25. Театральне мистецтво у вимірах психології.
26. Театральне мистецтво у вимірах естетики.
27. Спільне і відмінне в театральному та педагогічному мистецтві.
28. Педагогічна та акторська дія.
29. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання.
30. Урок – театр одного актора.
31. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному
спілкуванні.
32. Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.
33. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.
34. Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання.
35. Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного
компонента педагогічної взаємодії.
36. Технологія організації педагогічної взаємодії.
37. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні.
38. Урок як навчальний діалог учителя з учнями.
39. Технологія уроку-діалогу.
40. Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці.

