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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS – 3
Загальна кількість годин –90
Кількість тем
7

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
–7
самостійної роботи –

Шифри та назви галузі знань,
код та назва спеціальності,
ступень вищої освіти
01 Освіта
011 «Науки про освіту»
Третій (освітньо – науковий)
рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
Цикл підготовки – за
вибором навчального
закладу
Навчальний курс
2
Семестр
№3
Вид підсумкового контролю
– екзамен.
Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції
– 20
Практичних заняття – 24
Самостійна робота

– 68

Індивідуальні завдання:
Реферати – 1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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.
Завданням 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;
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- формування творчої всебічно розвиненої особистості аспіранта –
майбутнього педагога;
- виховувати у аспірантів моральні якості особистості.
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми курсанти повинні:
знати:
- сутність педагогічної діяльності;
- педагогічну майстерність;
- педагогічну техніку;
- акторську педагогічну майстерність;
- майстерність педагогічного спілкування;
- мовлення педагога;
- педагогічна взаємодія
Вміти:
використовувати технології формування готовності майбутнього педагога
до професійного самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної
педагогічної діяльності;
застосовувати систему особистісно-зорієнтованого навчання;
використовувати технології формування та розвитку особистості учня;
з'ясовувати роль інноваційних процесів у подоланні кризи сучасної освіти;
використовувати елементи акторської майстерності у професійній
діяльності;
розвивати та саморозвивати психолого-педагогічні якості;
підвищувати творчу активність;
цілеспрямовано
опрацьовувати
наукову,
художню,
психологопедагогічну джерельну базу;
добирати приклади педагогічних ситуацій, формулювати та моделювати
педагогічні ситуації, розв’язувати їх;
встановлювати психолого-педагогічний контакт з учнівським та
педагогічним колективом;
користуватися прийомами педагогічної взаємодії.
3. Програма 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
мистецтво у вимірах психології. Театральне мистецтво у вимірах естетики.
Спільне і відмінне в театральному та педагогічному мистецтві. Педагогічна та
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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.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва
навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Семестр № 6

Тема № 1. Сутність
педагогічної діяльності
Тема № 2. Педагогічна
майстерність і
особистість педагога.
Самовиховання
Тема № 3. Педагогічна
техніка
Тема № 4. Мовлення
вчителя.
Педагогічне
спілкування
Тема № 5. Педагогічна
та акторська
майстерність –
мистецтво перевтілення
Тема № 6 Технологія
організації педагогічної
взаємодії
Тема № 7 Майстерність
організації та побудови
педагогічної взаємодії
Всього за семестр № 6:

10

2

-

2

-

6

1,2,3,6,9

12

4

-

2

-

8

1,2,3,4,7,9,12,14

10

2

-

4

-

6

1,2,3,4,5,6,8,9,10,12

10

4

-

4

-

6

1,2,3,4,12,13,15,16

12

4

-

4

-

8

1,2,3,4,5,6,9,11,12

10

2

-

4

-

6

1,2,3,4,9

10

2

-

4

-

6

1,2,3,4,6,9,12

90

20

-

24

-

46
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4.1.3. Завдання на самостійну роботу
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта
(студента, слухача)

Література:

Тема № Сутність педагогічної діяльності
Дайте відповіді на питання:
1, 2, 3,12, 17
1.Суспільна значущість професії вчителя, його функції.
2. Виникнення та становлення педагогічної професії.
3. Поняття педагогічної діяльності, її структура.
4Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність.
5. Розповідь вчителя як модель педагогічної діяльності
Тема № 2 Педагогічна майстерність і особистість
педагога. Самовиховання
1. Поняття педагогічної майстерності.
2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17
2. Елементи педагогічної майстерності.
3. Педагогічна ситуація та педагогічна задача.
4. Професійна компетентність учителя
5. . Компоненти та способи її формування.
6. . Педагогічна культура вчителя.
Тема №3. . Педагогічна техніка
Дайте відповідь на питання:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 17
1. Поняття педагогічної техніки.
2. Внутрішня техніка вчителя (формування вмінь
психотехніки, уяви майбутнього вчителя, оцінка своїх
емоцій та управління ними, аналіз і управління
фізичним станом свого організму).
3.Зовнішня техніка вчителя (культура зовнішнього
вигляду вчителя, мімічна й пантомімічна виразність
учителя)
Тема № 4 Мовлення вчителя. Педагогічне спілкування
Дайте відповідь на питання:
1, 2, 3, 4,6, 12, 15,
1. Мовлення і комунікативна поведінка вчителя.
2. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.
3. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього
вчителя.
Tема № 5. Педагогічна та акторська майстерність –
мистецтво перевтілення

1.
2.
3.
4.
5.

Дайте відповідь на питання:
Образ у мистецтві театру.
Театральне мистецтво у вимірах педагогіки.
Театральне мистецтво у вимірах психології.
Театральне мистецтво у вимірах естетики.
Педагогічна та акторська дія.

1, 2, 3, 4,8,9, 12, 15,
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6. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання.
Тема № 6. Технологія організації педагогічної взаємодії
Дайте відповідь на питання:
1.
Поняття педагогічного спілкування,
особливості, функції, види.
2.
. Педагогічне спілкування як діалог.
3.
Контакт у педагогічному діалозі.
4.
Стиль педагогічного спілкування.
5. Конфлікт у педагогічній взаємодії
Тема № 7. Майстерність організації та побудови
педагогічної взаємодії

1, 2, 3, 4,8,9,11,12, 13, 15,
його

Дайте відповідь на питання:
1, 2, 3, 4,10,12,13, 15, 16,
1.
Способи організації навчальної діяльності
школярів.
2.
.Майстерність організації педагогічної взаємодії
у навчанні.
3.
.Майстерність побудови діалогічної взаємодії на
уроці..
Тема № 8. Зміст освіти
Дайте відповідь на питання:
Базова: 1, 2, 3,8,12
1.
Розгляд та вивчення структури кожного з
документів, що відображують зміст освіти.
Допоміжна: 3, 6, 7, 9, 12,
14,
Тема № 9. Методи, форми та прийоми навчання
Дайте відповідь на питання:
1. Поняття про практичні методи та прийоми
навчання
2. Особливості організації навчальних занять, їх види
та структура
Тема № 10. Контроль успішності навчальної
діяльності учнів.
Дайте відповідь на питання:
1. Характеристика видів контролю засвоєння знань.
Оптимізація контролю та його ефективність.
2. Особистість вчителя, тренера.
3. Поняття про структуру педагогічної діяльності.
Рівні педагогічної діяльності.
4. Педагогічні здібності, вміння.
5. Особистісні якості педагога.
6. Педагогічна техніка.
7. Педагогічний такт.
8. Авторитет педагога.

Базова: 1, 2, 3, 4
Допоміжна: 1, 2, 4, 6, 7,
9, 12,

Базова: 1, 2, 3, 4,7,10
Допоміжна: 2, 4, 6, 12,
14,15,16,
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5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. 1.Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній
науці.
2. Динаміка функцій педагога в сучасному навчально-виховному процесі.
3. Феномен педагогічного керівництва: теорія і практика.
4. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.
5. Діяльність учителя (викладача) як творчий процес.
6. Професійна ідентифікація особистості вчителя.
7. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти.
8. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації.
9. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання педагогом професійних
завдань.
10.Професійна компетентність викладача ВНЗ.
11.Особливості педагогічної та акторської дії.
12.Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії із
студентами.
13.Особливості професійного мислення викладача ВНЗ.
14.Шляхи розвитку педагогічної спостережливості.
15.Техніка мовлення викладача як засіб розв’язання педагогічних завдань.
16.Засоби керування вчителем психічним самопочуттям.
17.Особливості педагогічної рефлексії педагога.
18. Феномен професійної деформації особистості вчителя: причини, шляхи
подолання.
19.Чинники атракції у взаємодії викладача із студентами.
20. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки.
21. Критерії педагогічної майстерності сучасного викладача.
22. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.
23. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагога.
24. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення студентів
до навчання.
25. Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.

5.1.2. Теми курсових робіт
Не передбачені навчальним планом.
5.1.3. Теми наукових робіт
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Не передбачені навчальним планом.
6. Методи навчання
Лекції із застосуванням мультимедійних технологій та відеоматеріалів;
практичні та семінарські заняття моделювання ситуативних задач, тренінги,
рольові та ігрові ігри, рішення задач тощо..
При проведенні лекцій використовувалися такі методи:
– метод пояснення;
– метод проблемного викладання;
– розповідь;
– аналітичний метод;
– метод прикладів.
При проведенні практичних занять використовувалися методи:
– проблемний,
– частково-пошуковий;
– дослідницький.
Метою лекційного курсу є засвоєння курсантами сучасних знань про
складові професійної майстерності особистості.
Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій та семінарських занять
на яких курсанти повинні засвоїти поняття про:

предмет, структуру і методи дослідження, що використовуються в
педагогічних дослідженнях;

історичний огляд становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної
педагогіки;

основні проблеми, що досліджуються даною дисципліною;

основні напрямки дослідження і концепції педагогіки.
сформувати вміння:

вільно користуватися поняттями і категоріями, що розкривають
суть предмета;

застосовувати знання про особливості використання педагогічних
методик в професійній діяльності особистості;

використовувати методи педагогічної оцінки людини в процесі її
професійного навчання.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення:

самоаналіз педагогічних процесів на різних етапах розвитку
людини;
Індивідуальна робота передбачає підготовку доповідей, виконання
наукових робіт у вигляді рефератів.
7. Методи контролю
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. 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.
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.
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8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-
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бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

Результат
+
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів,
слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену)
обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового
контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль
(екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю
(екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної
дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні
оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам
(студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
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більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку),
то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як
середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому
семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю
(роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних
заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих
завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів
вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість
оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або
індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Модульний контроль
Отримати за модульний
контроль не менше 30
балів

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
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„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

75 – 81

68 –74

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
Опорні конспекти лекцій.
10.2. 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

17

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.

