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1. Загальні методичні вказівки
Форми проведення занять:
Лекції – 20 годин;
Практичні заняття –24 годин;
Самостійна робота – 46 годин.
Самостійна робота за кожною темою передбачає:
самостійне опрацьовування лекційного матеріалу за власним
конспектом лекцій та наукової літератури за темою;
конспектування вивчених літературних джерел
підготовку до практичних занять;
підготовку тематичних повідомлень;
участь у групових дискусіях;
вирішення творчих практичних завдань;
Індивідуальна робота передбачає підготовку доповідей, виконання
наукових робіт у вигляді рефератів.
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Самостійна робота

-

2

-

6

1,2,3,6,9

Тема № 2. Педагогічна
майстерність і
особистість педагога.
Самовиховання

12

4

-

2

-

8

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

Тема № 3. Педагогічна
техніка

10

2

-

4

-

6

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

Тема № 4. Мовлення
вчителя. Педагогічне
спілкування

10

4

-

4

-

6

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

Тема
№
5.
Педагогічна
та
акторська майстерність
–
мистецтво

12

4

-

4

-

8

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

Практичні заняття

2

Семінарські заняття

10

лекції

Тема № 1. Сутність
педагогічної діяльності

Номер та назва
навчальної теми

Всього

Лабораторні заняття

Література, сторінки

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Семестр № 6

перевтілення
Тема
№
6
Технологія організації
педагогічної взаємодії

10

2

-

4

-

6

1,2,3,4,9

Тема № 7 Майстерність
організації та побудови
педагогічної взаємодії

10

2

-

4

-

6

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

Всього за семестр № 6:

90

20

-

24

-

46

3. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1. Сутність педагогічної діяльності
Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про предмет та методи педагогічної діяльності.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 годин.
Навчальні питання:

1. Сутність педагогічної культури викладача.
2. Проаналізуйте міфи Т.Гордона щодо ідеального вчителя? Як вони
впливають на сприйняття образу сучасного вчителя?
3. Аналіз сутності культури
4. Як за В.О. Сухомлинським можна визначити покликання людини до
педагогічної професії?
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
1. Потрібно розкрити основні особливості та зміст процесу виховання в
контексті предмету педагогічна майстерність.
Термін "Педагогічна культура" поки ще не одержав загальноприйнятого
наукового визначення, отже, досліджуючи зазначений феномен стосовно до
професійної діяльності вчителя, йдемо від загального до частки, логічно йти від
виявлення культурних параметрів особистості педагога до професійної
своєрідності їхнього прояву в педагогічний діяльності. У науковій літературі
можна зустріти безліч , часом різних між собою, визначень культури. Ще в 1964
році американські дослідники А. Кребер і К. Клакхон зібрали 257 визначень
культури і ще більш 100 спроб визначити це поняття описово. Кожне з цих
визначень охоплює окремі, іноді досить істотні сторони культури, іноді
випускаючи з виду інші, не менш істотні, справи тут не тільки в недостатній
глибині пізнання феномена культури, проникнення в його сутність і природу, а
скільки в надзвичайній складності і багатогранності самого цього явища.
Останнім часом зріс інтерес у філософії як факторові соціального розвитку.
Дослідники все частіше приходять до переконання, що саме соціально-культурні
ознаки окремого суспільства накладають відбиток на соціально-історичну

динаміку розвитку світу в цілому. Саме в останні роки і сформувалися філософія
культури - наука, спрямована на філософське збагнення культури як
універсального і всеохоплюючого феномена.
З поміж сотні визначень поняття “культура” вірогідним є таке: культура це сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством
упродовж своєї еволюції; освіченість, вихованість, рівень досконалості якоїнебудь галузі господарської або розумової діяльності. Це поняття охоплює цілий
комплекс матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних характеристик
суспільства, що включає в себе не лише різноманітні мистецтва, а й спосіб
життя, основні правила людської поведінки, обрядовість, традиції, вірування.
У широкому розумінні культура – це все, що створено людством, суспільством,
фізичною і розумовою працею кожного його члена на благо людини, а у більш
вузькому – це ідейний і моральний стан суспільства, що визначається
матеріальними умовами його життя і проявляється у його побуті, ідеології,
освіті, свідомості, життєвій активності, досягненнях науки, літератури, у
фізичному та моральному вихованні.
Для вирішення завдання освітньої політики держави професійна
підготовка педагога повинна відповідати вимогам суспільства. Викладач має
бути обізнаним не тільки з дисципліни, яку він навчає, але й володіти
педагогічної майстерністю та культурою.
Специфіка культури як якісної характеристики духовно-практичного
освоєння людиною світу відбивається у тому, що вона (культура) свідчить, в якій
мірі людина стала для себе та інших людиною, як вона відчуває та усвідомлює
себе такою. Аналіз сутності культури, її місця, ролі в суспільстві дозволяє
виділити її основні характеристики, а саме:
1. Культура – народжене суспільством, властиве суспільству соціальне
явище, що відбиває його якісну характеристику та збагачує духовне
життя людини;
2. Ціннісні орієнтації особистості вчителі . Відомо, що знання, уміння і
навички без включення їх у систему суспільно-значимих цінностей
людини, його моральних відносин здатні "розтрощити духовні".
Утворена людина, у якої відсутні належні моральні підвалини,
найчастіше використовує придбані знання в сугубо прагматичних,
особистих цілях учитель без моральності й ідеалів ніколи не стане
носієм культури.
3. Моральні якості невід'ємні від гуманістичної спрямованості особистості
вчителя, визначення пізнання іншої людини, відношення до людини як
до найбільшої цінності,лише за умови оточення відповідальності перед
майбутнім і любові до дітей починається формування педагогічної куль
тури. Досить актуальні слова Н.А. Бердяєва про те, що "остаточно втрач
ає свідомість цінності людського життя ,
неповага до
особистості
досягає дивовижних розмірів, обожнюванням голої людської волі,
звільненої від усякої святині – із цим ніяких цінностей створити не
можна". Тому однією з ведучих якостей особистості , що необхідна для
розвитку педагогічної культури є "комунікативне ядро особистості ",

1.
2.
3.
4.
5.

що припускає готовність людини до повноцінного між особистісного
спілкування.
4. Педагогічна культура невіддільна від культури зовнішнього вигляду,
культури мови, естетичної культури, різнобічних інтересів і духовних
потреб педагога. У цьому зв'язку показниками сформованості
педагогічної культури є інтереси і духовні потреби вчителя.
Теми для рефератів
Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній
науці.
Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі.
Феномен педагогічного керівництва теорія і практика.
Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.
Діяльність вчителя як творчий процес.

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
ін.-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
Тема № 2. Педагогічна майстерність і особистість педагога.
Самовиховання.
Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про педагогічну майстерність.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 8 годин.
Навчальні питання:
1. Елементи технології заняття-діалогу, його відмінності від заняттямонологу.
2. Як А.С. Макаренко розмежовує педагогічний талант і педагогічну
майстерність?
3. Підготуйте творче есе «Моє педагогічне кредо».
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Важливою передумовою проведення уроків є побудова їх на діалогічній вз
аємодії вчителя з учнями.

Діалог — специфічна форма спілкування, коли людина сприймається як
партнер із правом на власну позицію, на свій індивідуальний спосіб сприйняття с
віту, дає змогу самовираження кожному із партнерів спілкування.
Діалог – професійна позиція викладача стосовно студентів, намагання
зробити їх активними учасниками власного процесу навчання, залучити до
спільної з педагогом діяльності в процесі пізнавального пошуку.
Характеристики заняття-діалогу:
а) рівність особистісних позицій учителя й учнів у процесі навчання
полягає в тому, що вчитель сприймає учня як особистість і реагує на нього як на
особистість, в особистісному включенні вчителя і учнів у розв'язання
дидактичних завдань уроку;
б) наявність контакту, емоційно-інтелектуальної спільності ніж учителем
та учнями — відчуття учнями у спілкуванні з учителем своєї психологічної
захищеності; доброзичлива, творча атмосфера уроку;
в) високий рівень мотивації навчання учнів — активність у пізнавальній
діяльності; свідомий характер навчання; забезпечення успіху у навчанні;
г) оптимальне співвідношення
між свободою учня у виборі
змісту,
методів навчання і педагогічним керівництвом його діяльністю; збільшення
числа елементів навчальної самодіяльності в роботі учнів;
д) творче самопочуття вчителя і учнів під час роботи на уроці, відчуття ни
ми задоволення від спільної праці; реалізація потреби учнів у персоналізації,
в суспільному визнанні.
Технологічні елементи організації навчання на уроці:
1) мета уроку, її спрямування;
2) завдання і професійна позиція викладача;
3) головний механізм педагогічного керівництва навчанням;
4) характер пізнавальної діяльності й позиція учнів у навчанні;
5) оцінювання навчання.
Технологія заняття-діалогу потребує від педагога:
- високого рівня володіння розвивальними методиками навчання;
- розвитку гуманістичної спрямованості його особистості;
- вміння сприймати, слухати, розуміти студентів;
- прогнозувати їхнє зростання.
Педагогічна ефективність занять-діалогів:
1.Високий рівень мотивації навчання студентів. На занятті панує творча
атмосфера пізнання, спільного пошуку.
2.Взаєморозуміння між педагогом і учнями. Довіра до вчителя як до
фахівця — його сприймають як авторитетнее джерело знань; повага до нього як
до особистості.
3.Високий рівень пізнавальної активності учнів. їхня думка розкута, вони н
е бояться помилитися, бачать реальну зацікавленість учителя в їхніх відповідях,
роздумах, висновках.
4.Взаємна задоволеність викладача і учнів спільною працею на занятті:
учні збгатилися новою цікавою інформацією, виявили свої здібності, здобули
визнання у класі; викладач задоволений співпрацею із студентами, тим, що

віддав їм частку свого інтелектуального, духовного надбання, переконався, що
його робота дала позитивні результати.
«заняття-діалог» - це формування знань учнів як власної цінності, вмінь,
духовного надбання, яке сприяє особистісному зростанню, входженню у
непростий світ взаємин з оточенням.
«заняття -монолог» - це процес, в якому навчання зводиться до виконання
формальних функцій, ігнорується особистість студента як суб'єкта навчання,
отримує знання, але вони формальні, як і стосунки з учителем.
Компоненти побудови заняття -діалогу - «кріплення діалогу»:
- «Кріплення» діалогу перше. Стосується аспекту: учитель і його предмет.
Урок-діалог можливий за умови, якщо вчитель вбачає у своєму предметі не
сукупність інформації, а засіб розвитку особистості учня. Мати особистісне
ставлення до об'єкта розмови.
- «Кріплення» діалогу друге. Комунікативне забезпечення уроку.
- «Кріплення» діалогу третє. Виражене особистісне спрямування. Головний
герой — учень як індивідуальність, а головні критерії добору методичних
засобів навчання — їх здатність забезпечити особистісне спрямування
навчального процесу. Розвиток учня як особистості. Збудити у студентів
потребу в самовихованні, саморозвитку. Утвердитися як особистість.
Методика роботи, яка дає дитині змогу виявити себе як індивідуальність.
- «Кріплення» діалогу четверте. Спрямування уваги викладача на себе як
керівника пізнавальною діяльністю студентів.
Теми рефератів:
1. Професійна ідентифікація особистості викладача.
2. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти
3. Професійне самовиховання вчителя сутність, шляхи і способи реалізації
4. Педагогічний імідж як інструмент розв'язання вчителем професійних завдань.
5. Особливості педагогічного іміджу А. Макаренка.
6. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А. Макаренка.
7. Особливості педагогічної та акторської дії.
Література:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Підласий І.П., Трипольська С.А. Формування професійного потенціалу як
мета підготовки вчителя // Рідна школа. – 1998. – № 1
5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Радянська школа,
1976.
Тема № 3. Педагогічна техніка.

Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про педагогічні техніки.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 годин.
Навчальні питання:

1.Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному процесі.
2 Складові педагогічної техніки викладача.
3. Культура зовнішнього вигляду.
4. Культура педагогічного спілкування.
5. Психічна саморегуляція.
6. Вдосконалення педагогічної техніки викладача.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному процесі.
Для успішного навчання та виховання студентів викладачу недостатньо знань та
вмінь. У XVII ст. видатний чеський педагог Я.А. Коменський зазначав, що
викладач має володіти мовою і собою, застосовувати дисципліну без гніву,
збудження, ненависті, з простотою та щирістю. Видатний вихователь "трудних"
підлітків В.М. Сорока-Росинський писав: "Багато хто вважає, що якщо педагог
володіє хорошими знаннями, а крім того, всіма тими якостями, то цього цілком
достатньо, щоб стати... таким, так би мовити, наочним виховним посібником..."
У реальному житті студентам потрібні педагоги з чітко вираженою особистістю
кожний.
Відомий український педагог А.С. Макаренко одним з перших звернув
увагу на те, що діти потребують складної тактики і техніки, що педагогу слід
уміти керувати своїм настроєм, стилем і тоном спілкування, інтонацією,
посмішкою, поглядом, мімікою, рухами, ходою... Іноді жест буває
красномовнішим за слова, а міміка в найкоротшу мить доводить те, на що
знадобилися б монологи. Справді, Антон Семенович неодноразово наголошував
на необхідності для вчителя володіти прийомами організації власної поведінки і
впливу на учня. Він увів для позначення цього явища поняття "педагогічна
техніка", яке має нагадувати педагогові про необхідність дбати не лише про
сутність викладацької діяльності, а й про форму вияву своїх намірів, свого
духовного потенціалу. Адже "вихованець сприймає вашу душу та ваші думки не
тому, що знає, що у вас на душі робиться, а тому, що бачить вас, слухає вас".
Отже, хороший викладач— завжди яскрава особистість, кожний з них має
власну техніку впливу, взаємодії, спілкування, саморегуляції.
Педагогічна техніка як сукупність професійних умінь сприяє гармонійному
поєднанню внутрішнього змісту діяльності вчителя і зовнішнього його
вираження. І тоді майстерність педагога виявиться в синтезі духовної культури і
педагогічно доцільної зовнішньої виразності.
Поняття "техніка" походить від гр. tесhnikos — вправний, і означає
сукупність прийомів та пристосувань. Техніку вчителя називають педагогічною,
у 20-их роках XX ст. її розуміли як сукупність прийомів і засобів, спрямованих
на чітку й ефективну організацію навчальних занять.
Нині педагогічну техніку визначають як систему вмінь учителя, що дає

змогу використовувати власний психофізичний апарат для досягнення
ефективних педагогічнихрезультатів.
Педагогічна діяльність є емоційно напруженою, тому багато викладачів
зазнають істотних труднощів, пов'язаних з нездатністю оперативно приймати
рішення у стресових ситуаціях, не припускатися грубих помилок і зберігати при
цьому витримку, спокій. Педагогічна втомленість, надмірні витрати енергії
послаблюють працездатність, призводять до роздратованості, авторитаризму,
конфліктів, навіть за найкращих початкових прагнень і гуманістичних поглядів.
Це не може не відбиватися на студентах. Брутальні слова або дії педагога
знижують самооцінку вихованця, включають неусвідомлені захисні механізми,
які мають допомагати людині зберегти своє "психічне обличчя", рівень
самоповаги. При цьому закріплюються негативні програми поведінки
(агресивність, невротична замкненість у собі, рухове розгальмування тощо),
проти яких, власне, і намагався боротися викладач.
Отже, вчитель має справляти не тільки педагогічний, а й оздоровлюючий
(тобто психотерапевтичний) вплив на інших. На думку педагога-майстра
Є.М. Ільїна, сьогодні недостатньо бути викладачем і артистом, потрібно бути ще
й лікарем. Навчання має бути хвилинами здорового способу життя. Неможливо
бути гуманним, не знаючи душі людини. Справжня гуманність означає
передусім справедливість. Справедливість — це чуйність викладача до
індивідуального духовного світу кожної дитини. Справедливим педагог може
бути лише тоді, коли у нього є достатньо духовних сил, щоб приділити увагу
кожному студенту.
Тобто педагогічні помилки виникають не тільки внаслідок неправильних
уявлень або відсутності знань, а й з відкритої психоаналізом закономірності
"свідомість розмірковує, а підсвідомість керує". Неможливо впливати на душу
людини, ураховуючи тільки закони функціонування свідомості.
Отже, викладачу необхідні не тільки знання, уміння, а й техніка, яка дає
змогу враховувати особливості впливу підсвідомості на поведінку та
використовувати психотерапевтичні прийоми самозахисту і впливу на інших для
збереження здатності до самозцілення та впровадження здорового способу
життя. Педагогічна техніка дає можливість використовувати психофізичний
апарат викладача для досягнення бажаних педагогічних результатів. Багато
вчителів витрачають свої психофізичні сили, час та здоров'я неоптимально, а
наслідки їхнього впливу на свідомість студента нетривалі, а іноді й протилежні
бажаним. "Педагогічну техніку умовно можна поділити на зовнішню і
внутрішню відповідно до мети її використання.
Внутрішня техніка — створення внутрішнього переживання особистості,
психологічне налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив на
розум, волю й почуття. Зовнішня техніка — втілення внутрішнього переживання
вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці".
Складові педагогічної техніки викладача - це сукупність раціональних засобів,
умінь та особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну
реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з
окремим індивідом чи колективом відповідно до поставленої мети навчання та

виховання з урахуванням конкретних об'єктивних і суб'єктивних умов.
Важливими складовими педагогічної техніки є:
мистецтво одягатися з урахуванням особливостей професійної діяльності;
володіння своїм тілом: уміння ходити, сидіти, стояти;
володіння мімікою, жестами;
сформованість мовленнєвої культури: правильне професійне дихання, чітка
дикція, належні темп і ритм, логічна побудова висловлювань тощо;
вироблення оптимального стилю в навчально-виховній діяльності;
уміння вправно й доцільно здійснювати окремі дидактичні операції (писати
на дошці, користуватися технічними й наочними засобами навчання,
ставити запитання, слухати відповіді, оцінювати навчальну діяльність
студентів і т. ін.);
здатність керувати своїм психічним станом і станом вихованців (дихання,
напруження м'язів, емоції, увага, уява, спостережливість). Вченими були
проведені дослідження рівнів сформованості й володіння педагогами вищої
школи компонентами педагогічної техніки, які проаналізували діяльність
70 викладачів. Для цього вони застосували методику експертних оцінок з
використанням методів спостереження, аналізу, математичної статистики та
ін.
Теми рефератів:
1. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з
учнями
2. Особливості професійного мислення вчителя
3. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості
4. Техніка мовлення вчителя як засіб розв'язання педагогічних завдань
5. Природа педагогічного таланту
6. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям
7. Особливості педагогічної рефлексії вчителя
Література:
1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ОПЦ ИНТОР,
1996. –541 с.
2. Дидактика / Под ред. M. А. Данилова, Б. П. Есипова. - M., 1957.
3. Левченко Т.И. Современные дидактические концепции в образовании:
Монография. – К.: МАУП, 1995. –168 с.
4. Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура,
перспективы. – М.: Высшая школа, 1991. –224 с.
5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.:
Педагогика, 1981. – 185 с.
6. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. –М.:
Педагогика, 1972. – 208 с
7. Педагогіка / За ред. А. М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – 294 с.
8. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 540 с.
9. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Педагогическое
общество России, 2000. –640 с.

Тема № 4. Педагогічне спілкування
Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про принципи та методи педагогічного спілкування.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 годин.
Навчальні питання:
1. Поняття про принцип спілкування.
2. Поняття про методи, загальні прийоми та засоби спілкування
3. Класифікація методів спілкування
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми
Педагогічний діалог — дія у педагогічному процесі, яка дає можливість
кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні. Відповідно діалогічне
педагогічне спілкування постає як тип професійного спілкування, що відповідає
критеріям діалогу, забезпечує суб'єкт-суб'єктний принцип взаємодії педагога та
учнів.
Для того, щоб педагогічне спілкуванця мало всі риси діалогічності, вони
повинні відповідати таким критеріям.
1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між
партнерами. Ця ознака, будучи сутністю суб'єкт-суб'єктних стосунків,
передбачає визнання активної ролі, реальної участі учня у процесі виховання. За
таких обставин учитель та учень діють як партнери, спільно організовуючи
пошук, діяльність, аналізуючи та виправляючи помилки. Педагог не зводить
своїх дій до оцінювання поведінки учня і вказівок на необхідність і способи її
поліпшення. Він надає учневі інформацію про нього, а той повинен сам учитися
оцінювати свої дії. Йдеться не про усунення оцінного судження, а про зміну його
авторства. Це забезпечує співробітництво, рівність та активність обох сторін.
2. Зосередженість педагога на співрозмовникові та взаємовплив поглядів.
Особистісна рівність у діалогічному спілкуванні передбачає різні позиції його
учасників. Учень перебуває у колі своїх потреб і діє в напрямі задоволення
власних прагнень (намагання самоутвердитися, пізнати нове тощо), а вчитель
має зосередити свої зусилля на потреби учня.
За такого спілкування у центрі педагога опиняється особа співрозмовника,
його мета, мотиви, точка зору, рівень підготовки до діяльності. В організації
діалогу важливим є використання прийомів аттракції (лат. attrahere —
приваблювати). Вони передбачають легке сприйняття позиції людини, до якої
склалось емоційно позитивне ставлення (почуття симпатії, дружби, любові).
Завоюванню симпатії сприяють: використання прийому «власного імені»
(звук його підсвідомо викликає приємні емоції, свідчить про повагу до
особистості); привітна, щира усмішка (підбадьорення, заохочення, розуміння)
виступає сигналом для партнера по спілкуванню (я твій друг); приховування
негативних емоцій, обурення (навіть цілком справедливого, зрозумілого);
використання механізмів навіювання (переконання) з метою формування віри в
свої сили, наявність позитивних рис (прийом компліменту); терпляче, з

розумінням і співчуттям, вислуховування співрозмовника, що дає змогу
задовольнити потребу у самовираженні, формує позитивне ставлення до вчителя.
Зосередженість на співрозмовникові передбачає готовність змінювати свої
наміри, думки відповідно до зустрічних реакцій. Уважний до реакції дитини
вчитель вибудовує взаємодію в площині інтересів співрозмовника, пропонує
шляхи вирішення проблем залежно від його потреб.
Для розуміння іншої людини важливою є уява, яка дає змогу уявити себе на
місці співрозмовника, з'ясувати, наскільки зрозумілим буде для нього сказане.
Уміння бачити ситуацію не тільки своїми очима, а й очима дитини є важливою
рисою педагога. У її формуванні велике значення має інтуїція — здатність
бачити особливості іншої людини, через безпосереднє споглядання, без логічної
аргументації.
Процес міжособистісного розуміння тісно пов'язаний з емоційною сферою.
Почуття, співчуття та співпереживання допомагають адекватніше розуміти
інших людей. Уміння сприйняти почуття іншого як власні, здатність до
емоційного відгуку — необхідний компонент педагогічного спілкування та
специфічний засіб пізнання людини людиною.
3. Персоніфікована манера висловлювання («Я вважаю», «Я гадаю», «Я хочу
порадитися з вами»). Згідно з її вимогами діалог передбачає відкриту позицію.
Вона є важливим критерієм діалогічного спілкування, який передбачає виклад
інформації від першої особи, звертання педагога та учнів до особистого досвіду,
висловлення не лише предметної думки, а й свого ставлення до неї, що разом з
іншими чинниками зумовлює взаємодію.
4. Поліфонія взаємодії. Передбачає можливість для кожного учасника
комунікації викласти свою позицію, пошук рішень у процесі взаємодії з
урахуванням думок кожного учасника. Вона є антиподом до монологічного
спілкування, яке репрезентує лише думку вчителя. В індивідуальній бесіді з
учнем поліфонія реалізується у формі розвиваючої допомоги, надаючи яку,
вчитель не прагне вирішення його проблеми. Учень сам проживає своє життя,
йому слід залишити простір для власних зусиль, праці душі.
5. Двоплановість позиції педагога у спілкуванні. У процесі спілкування
педагог веде діалог не лише з партнером, а й із собою. Беручи участь у взаємодії,
він одночасно аналізує ефективність втілення власного задуму. Це сприяє
збереженню його ініціативи під час спілкування. Ігнорування зазначених
критеріїв руйнує сприятливу атмосферу спілкування, породжує комунікативні
бар'єри.
Теми рефератів:
1. Професійна компетентність учителя
2. Феномен професійної деформації особистості вчителя причини, шляхи
подолання
3. Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями
4. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К Станіславського
5. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя
Література:
1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток

2.
3.
4.

5.

особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.
Краевский
В.В.
Проблемы
научного
обоснования
обучения:
(Методологический анализ). – М.: Педагогика, 1977. – 264 с.
Краевский В.В., Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности //
Дидактика средней школы. – М., 1982. – С. 129-181
Кремень В.Г. Освіта в Україні: стан і перспективи // Неперервна
професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць/ За ред. І.А.Зязюна,
Н.Г.Ничкало. У 2-х частинах. – К., 2001. – Ч.1. – С. 5-14
Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К.: Радянська школа, 1990. –
367 с.

Тема № 5. Педагогічна та акторська майстерність – мистецтво
перевтілення
Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про педагогічну майстерність.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 8 годин.
Навчальні питання:
1. Формування артистизму - основа професійного педагогічної майстерності.
2. Особливості педагогічної діяльності.
3. Особливості викладацької діяльності.
4. Елементи акторсько-режисерської майстерності в педагогічній діяльності.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми.
Педагог-майстер - це фахівець високої культури, майстер своєї справи, він
досконало володіє навчальною дисципліною, методикою навчання і виховання,
володіє психологічними знаннями, а також знаннями в різних галузях науки і
мистецтва. Прояв майстерності полягає в успішному вирішенні професійнопедагогічних завдань і високий рівень організації навчально-виховного процесу.
Одним із проявів педагогічного професійної майстерності є артистизм педагога.
Артистизм і майстерність - категорії одного порядку, тісно взаємопов'язані між
собою. У зв'язку з цим, інтерес дослідників до проблеми навчання майбутніх
учителів у педагогічних вузах засобами театрального мистецтва, в останнє
десятиліття значно виріс. Так, Б.Т. Лихачов вважає, що педагогічна майстерність
є частиною педагогічного мистецтва і виражається в сучасному володінні
педагогом методами і прийомами, всім арсеналом педагогічних умінь і навичок,
що забезпечують практичне втілення педагогічного мистецтва в процесі
формування особистості. За твердженням Г.М. Коджаспірова, педагогічну
майстерність - це рівень досконалого володіння педагогічною діяльністю. За
С.Д. Якушевой, педагогічну майстерність - це професійне вміння оптимізувати
всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток і
вдосконалення особистості, формування її світогляду, здібностей. Вона вважає,
що педагогічна культура, професійна компетентність педагога, педагогічні
вміння та здібності, мовна культура, педагогічна взаємодія, вміння керувати
собою, педагогічне спілкування й етика, а також психолого-педагогічні знання, є
складовими педагогічної майстерності.

Сучасна педагогіка, заявляє С.Д. Якушева, - педагогіка співробітництва.
Вона прагне до активізації самого учня, до того, щоб зробити його соратником,
співучасником педагогічного процесу. А.І. Щербаков розуміє майстерність як
синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих
якостей вчителя. Таким чином, в поняття майстерності вводяться особистісні
якості вчителя, і процес придбання майстерності відбувається саме на
особистісному рівні.
І.А. Зязюн розуміє під майстерністю комплекс
властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації
професійної діяльності, до яких він відносить наступні:
1) гуманістичну спрямованість діяльності вчителя;
2) професійні знання;
3) педагогічні здібності;
4) педагогічну техніку.
Педагогічна майстерність, на його думку, є самоорганізується системою у
структурі особистості, де системоутворюючим фактором виступає гуманістична
спрямованість, що дозволяє доцільно вибудовувати педагогічний процес.
Специфіка педагогічної роботи полягає в тому, що основним знаряддям
праці педагога є власна особистість, професійна зрілість якої дозволяє знаходити
оптимальні рішення в постійно мінливій виробничої ситуації і яка, врешті-решт,
визначає результати всієї практичної діяльності педагога. Сутність педагогічної
майстерності, полягає в якостях особистості самого педагога, який, здійснюючи
цю роботу, забезпечує її успішність. Якушева стверджує, що педагогічна
майстерність - це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної
діяльності, спрямованої на всебічний розвиток і вдосконалення особистості,
формування її світогляду та здібностей. Творче начало є основною рисою, яка
визначає результативність усіх вчинків і дій людей в умовах безперервних змін
реальної дійсності.
Теми рефератів:
1. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії
2. Педагогічне спілкування як діалог
3. Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого і формальнорольового спілкування класних керівників
4. «Я-висловлювання» в педагогічному спілкуванні
5. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність
діяльності учнів
6. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами
юнацькою віку
Література:
1. Станіславський К.С. Робота актора над собою. Уривки / 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.)Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура,
перспективы. – М.: Высшая школа, 1991. –224 с.
2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика,
1981. – 185 с.

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред.
С.А.Смирнова. – М.: Академия, 2001. – 512 с.
4. Педагогіка / За ред. А. М. Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. – 294 с.
5. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 540 с.
6. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество
России, 2000. –640 с.
Тема № 6. Технологія організації педагогічної взаємодії.
Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про технологію організації педагогічної взаємодії.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 годин.
Навчальні питання:
1. Поняття про педагогічну взаємодію
2. Педагогічний вплив
3. Основні категорії педагогічної взаємодії
4. Функції педагогічної взаємодії
5. Структура процесу педагогічної взаємодії
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми
Термін «взаємодія» складається з двох коренів – «взаємо» і «дія».
Взаємний, згідно зі словником С. Ожегова, означає «обопільний, який стосується
обох сторін» Так, у педагогічній взаємодії передбачається участь різних сторін,
але це зовсім не означає, що цих сторін може бути лише дві (як на це вказує
визначення «обопільний»). Сама педагогічна взаємодія – явище надзвичайно
різнобічне, тому воно містить: контакт у діаді (два учасники, прямо або
опосередковано залучені до навчального процесу), тріаді (й далі за збільшенням
кількості учасників: учитель, учень, батьки або психолог, завуч тощо), групі як
сукупному суб’єкті, що відрізняється за складом, характером виконуваної
діяльності (учнівські колективи, педагогічний колектив, батьківський комітет,
єдиний шкільний колектив тощо); складний взаємозв’язок суспільних явищ –
системи освіти, суспільства, соціального замовлення тощо. Тому варто сказати, що
залежно від конкретної ситуації кількість сторін, які беруть участь у педагогічній
взаємодії, може трактуватися по-різному, без обов’язкового посилання на
двобічність.
Педагогічна взаємодія – узгоджена діяльність вчителя і учнів, спрямована на
досягнення спільних цілей і результатів та вирішення важливих завдань.
Педагогічна взаємодія супроводжується певною енергією, що виявляється з боку
учасників, неможлива без процесів впливу (відкритим залишається питання, чи
завжди виправдане їх застосування), відображається у вчинках і поведінці дітей,
підлітків, педагогів, батьків, складається в пам’ятні події, іноді формує традиції,
пов’язані з розвитком колективу, базується на конкретних навчальних діях.
Взаємодія створюється вже самою освітньою ситуацією, оскільки із самого
початку складається з двох взаємозумовлених форм діяльності, з яких одна – та, що
навчає, бере участь у передаванні досвіду, накопиченого людством, а друга – та, що
навчається, – спрямована на набуття суспільного досвіду, на трансформацію його в

особистий здобуток учня. Таким чином, педагогічна взаємодія становить суть
навчального процесу, і обійтися без її вивчення для подальшого розвитку
педагогічної теорії й практики неможливо.
Педагогічна взаємодія та її особливості в освітній галузі привертали особливу
увагу науковців-дослідників теорії навчання ще з кінця 60-их рр., що знайшло
відображення у принципах навчання (як зв’язок теорії з практикою, принцип
виховуючого навчання, принцип поєднання індивідуального й колективістського
підходів до організації навчання); у поєднанні різних принципів у педагогічній
практиці (наочності й активності, доступності й науковості тощо); у методах
навчання, застосування яких завжди засноване на їх поєднанні, оскільки
ефективність педагогічного контакту (і в навчанні, і у вихованні) залежить від
правильного, оптимального підбору різних методів і засобів; у визначенні форм
навчально-виховної роботи в досягненні поставленої мети (навчальної, позакласної
й позашкільної; індивідуальної й колективної; сімейної, соціальної, організаційнопедагогічної тощо).
Аналіз наукових праць засвідчив, що в 70-их рр. акцент в осмисленні
педагогічної взаємодії зміщується в галузь виховної роботи, якій в цей період
надається пріоритетне значення в Україні.
У процесі педагогічної взаємодії між людьми встановлюються певні
відносини офіційного (підпорядкування, управління тощо) або неофіційного
характеру (дружба, любов, ворожнеча тощо). Порівняно із взаємодією, формування
відносин має менш керований характер, хоча ці відносини можуть сприяти процесу
спільної діяльності або перешкоджати йому. Іншими словами, діалектика
відношень цієї пари понять полягає в тому, що результативність педагогічної
взаємодії багато в чому визначає модальність взаємовідносин суб’єктів діяльності,
але потім, за умови повторних контактів, взаємовідносини починають впливати на
процес педагогічної діяльності.
Педагогічний вплив – педагогічно доцільна організація життєдіяльності учнів, у
процесі якої вони набувають необхідних моральних та інших рис і якостей,
знань, навичок і звичок. Основною вимогою до методики педагогічного впливу є
розвиток гуманних, товариських стосунків між педагогами та учнями.
Педагогічний вплив адресований конкретній особі чи колективу. Під «впливом»
звичайно розуміють зміну поведінки певної людини під впливом іншої. Вплив
може бути спрямованим (переконання, навіювання) і неспрямованим
(наслідування, зараження), у той час як педагогічна взаємодія завжди
характеризується регламентованістю (організованістю), що продиктована самою
структурою освітнього процесу. Тому ці поняття перебувають в умовах
взаємозумовленості:
педагогічна взаємодія й вплив можуть бути рівнозначними, підсилюючи й
підкріплюючи одне одного в тому разі, якщо педагог (який уже перебуває в
силу обставин у системі педагогічних взаємодій) має сугестивні властивості;
педагогічна взаємодія може передувати впливові: коли ціннісні орієнтації
педагога в певний період починають впливати на процес формування
цінностей і світосприйняття студентів або школярів (у практиці педагогіки
такий процес має ненаукові назви «доросли», «дозріли» тощо);
у підлітковому віці вплив може передувати педагогічній взаємодії: під час

вибору навчальної спеціалізації (після одержання неповної загальної
середньої освіти); чи більш частковий епізод: школяр, захоплений
вивченням історії, іноземної мови тощо, як правило, по-іншому будує свої
відносини з учителем історії, іноземної мови, ніж учень з іншими
когнітивними інтересами.
Щодо співвідношення між впливом і взаємодією в педагогічному процесі,
слід відзначити, що вплив характеризується як цілеспрямоване перенесення
інформації й досвіду від однієї людини до іншої, наприклад, спрямований вплив,
пов’язаний з переконанням, навіюванням (у певних випадках навіть з
гіпнотичним навіюванням). Принципова різниця між впливом і взаємодією
полягає в тому, що вплив є односпрямованим, у той час як у взаємодії, а
особливо педагогічній, мають бути наявні прямий і зворотний зв’язки, оскільки
ефективність взаємодії визначається реакціями учасників діяльності, які
коригують ефективність одержання кінцевого результату.
Вплив у педагогічному процесі може бути виправданий у випадку
вирішення тактичних завдань, але постійний вплив може спричинити негативні
наслідки в майбутньому, залежно від особистісних якостей об’єкта впливу: з
одного боку, втрату ініціативності, віри в себе, небажання приймати
відповідальні рішення тощо, а з іншого, навпаки, може викликати формування
позиції індивідуалізму в прагненні зберегти власне «Я», негативізму,
агресивності стосовно суб’єкта впливу.
Заслуговують на особливу увагу суперечливі відношення взаємодії й
розвитку. Взаємодія, зокрема й педагогічна, спрямована на створення відносно
збалансованого (тимчасового або стійкого) стану сторін-учасників. А розвиток,
який розуміється як невідворотна спрямована зміна об’єктів, унаслідок якої
виникає їх новий якісний стан, часто порушує установлений баланс станів.
Отже, педагогічна взаємодія характеризується як загальними властивостями
взаємодії в цілому, так і специфічними, які відповідають сфері реалізації. До
властивостей загального порядку відносимо: 1) причинну зумовленість, адже
немає жодного явища в педагогічному просторі, в основі якого не відбувалася б
взаємодія; 2) суперечливість педагогічних взаємодій, яка полягає у зіткненні, з
одного боку, потреби об’єктів і суб’єктів зберегти себе в незмінному вигляді, а з
іншого – в прагненні зміцнити свій стан за рахунок розширення меж свого
впливу; в одночасній відкритості й ізольованості педагогічних систем; у різнохарактерному зв’язку суб’єктів і об’єктів, залучених до педагогічної взаємодії; у
незбігові теоретичних побудов з реаліями практичного здійснення тощо; 3)
активність, яка забезпечує поступальний розвиток системи, і реактивність, яка
регулює ефективність педагогічних взаємодій; 4) виникнення нової якості у
зв’язках і станах суб’єктів і об’єктів як результат педагогічної взаємодії.
Як специфічні властивості педагогічних взаємодій можна виділити такі:
детермінованість соціокультурною й освітньою ситуаціями; взаємозв’язок
соціальних, психологічних і власне педагогічних підходів в організації
педагогічних взаємодій; послідовність, безперервність і одночасну дискретність
педагогічних взаємодій; спрямованість на передавання знань, умінь суспільного
досвіду підростаючому поколінню для соціального відтворення суспільства;

необхідність створення умов для самоактуалізації й самореалізації кожного
суб’єкта, залученого до системи педагогічних взаємодій; діалектичний
взаємозв’язок з процесом спілкування і його функціями (інформативною,
інтерактивною й перцептивною) як основою педагогічного процесу; закономірну
асиметричність позицій суб’єктів педагогічної взаємодії, яка створює підстави
для розвитку й саморозвитку суб’єктів і об’єктів у педагогічному просторі.
Теми рефератів:
1. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів
2. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до на
вчання
3. Надзавдання в педагогічній діяльності
4. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів
5. Майстерність А Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на
вихованців
6. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В Сухомлинського
7. Використання елементів театральної педагогіки К Станіславського у педа
гогічній взаємодії
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Тема № 7. Майстерність організації та побудови педагогічної взаємодії
Навчальна мета заняття: засвоєння матеріалу з даної теми, сформувати
уявлення про майстерність організації та побудовипедагогічної майстерності.
Час проведення – 2 години
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 годин.
Навчальні питання:

6. Закономірності процесу педагогічної взаємодії

7. Характеристика принципів процесу майстерності організації
8. Взаємозв’язок принципів в навчанні.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми
Відповідь на перше питання необхідно підготувати через визначення
основних понять.
Педагогічна взаємодія – процес, у ході якого на основі пізнання,
вправляння і набутого досвіду виникають нові форми поведінки і діяльності,
змінюються раніше набуті.
Мета (навчальна) – те, до чого прагне навчання , на що спрямовані його
зусилля.
Зміст навчання – система наукових знань, практичних умінь і навичок,
способів діяльності і мислення, яку учням необхідно опанувати в процесі
навчання.
Результати (продукт навчання) - те, до чого приходить навчання , кінцеві
наслідки навчального процесу, ступінь реалізації намічених цілей.
Завдання навчання:
1. Стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів.
2. Організація їх пізнавальної діяльності з оволодіння системою
наукових знань, практичних умінь і навичок.
3. Розвиток мислення, пам'яті, творчих здібностей і дарувань.
4. Вироблення наукового світогляду і морально-естетичної культури.
5. Удосконалення навчальних умінь і навичок.
Знання - розуміння, збереження в пам'яті й уміння відтворювати основні
факти науки і закони , що випливають із них, правила та висновки.
Уміння – це володіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
Навик – складовий елемент уміння, автоматизована дія, доведена до
високого ступеня досконалості.
Здібності - психічні властивості особистості, що розвиваються в процесі
навчання та, з одного боку, виступають як результат її активної навчальнопізнавальної діяльності, а з другого боку - обумовлюють високий ступінь
вмілості й успішності цієї діяльності.
І.Ф. Харламов виділив такі структурні компоненти навчання:
- цільовий;
- потребностно-мотиваційний;
- змістовний;
- операційно-діяльнісний;
- емоційно-вольовий;
- контрольно-регулюючий;
- оціночно-результативний.
Також, розглядаючи педагогічний процес, можна виділити такі
закономірності навчання:
- науковість і світоглядна спрямованість навчання;
- проблемність навчання;
- наочність навчання;
- активність і свідомість учнів у процесі навчання;

- доступність навчання;
- систематичність і послідовність навчання;
- міцність навчання і його циклічність;
- єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання.
Проблема методів навчання в педагогіці неодноразово розглядалася
вченими в 20 столітті. Серед запропонованих класифікацій методів варто
виділити системи Ю.К.Бабанського, М.Н.Скаткіна , Б.П.Єсипова. За концепцією
Б.П. Єсипова всі методи навчання можна поділити на 5 груп:
- методи усного викладення знань вчителем і активізації пізнавальної
діяльності учнів: розповідь, пояснення, лекція, бесіда, ілюстрація і
демонстрація;
- методи закріплення досліджуваного матеріалу: бесіда, робота з
підручником;
- методи самостійної роботи учнів: робота з літературою, лабораторна;
- методи навчальної роботи із застосування знань на практиці;
- методи перевірки й оцінки знань, умінь і навичок: спостереження,
опитування, контрольна робота.
Відомі педагоги І.Я.Лернер і М.Н.Скаткін пропонують класифікацію
методів навчання за типом пізнавальної діяльності.
Теми рефератів:
1. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці
2. Виконавська майстерність учителя на уроці
3. Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці
4. Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на
уроці
5. Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів
на етапі актуалізації і перевірки знань
6. Режисура початкового етапу уроку
7. Режисура завершального етапу уроку
8. Техніка активного слухання вчителя на уроці
9. Майстерність педагогічного запитання на уроці
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