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1. Анотація дисципліни 

Засвоєння навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність викладача» зорієнтоване на 

формування комплексу професійних та особистісних властивостей особистості викладача, 

який забезпечує високий рівень самоорганізації його професійної педагогічної діяльності. 

 

2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу полягає у формуванні професійної компетентності, стимулюванні 

здобувачів до професійного самовиховання, розвитку потреби в неперервному педагогічному 

самовдосконаленні. 

 

Завданнями, які вирішуються, є: 
Формування уявлень про педагогічну майстерність як мету і спосіб досягнення кар’єрних 

устремлінь викладача, що забезпечує високу індивідуальну конкурентоздатність. 

Забезпечення розвитку професійно-педагогічних навичок сучасного викладання. 

Формування передумов для професійного саморозвитку, освіти протягом життя, а також 

реалізації тьюторських, коучингових функцій. Ознайомлення з напрямками 

цілеспрямованого професійного творчого вдосконалення. 

Розвиток уявлень про педагогічну діяльність, створення умов для формування гуманної 

позиції в розумінні мети, завдань власної педагогічної діяльності. 

 

3. Пререквізити 

Навчальна дисципліна слідує за: психологією вищої освіти, педагогікою вищої освіти, 

сучасними технологіями викладання. 

 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню таких дисциплін магістерська практика. 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Програмні 

результати 

навчання 

Опановуючи освітньо-професійну програму навчальну 

дисципліну, магістранти повинні виявити відповідні результати 

навчання. А саме 

знати : 
- теоретичні основи педагогічної діяльності викладача закладу 

вищої освіти; 

- складові педагогічної культури та педагогічної діяльності 

викладача ЗВО; 

- особливості професійно-педагогічного спілкування, його 

завдання та функції; 

- особливості організації творчої діяльності здобувачів вищої 

освіти на заняттях та позаавдиторній діяльності; 

- шляхи попередження та вирішення педагогічних конфліктів. 

вміти: 
 - сприймати та розуміти поведінку здобувачів вищої освіти; 

- застосувати різні види спілкування: невербального 

(жестикуляції, вияву міміки, вибору пози) та словесного впливу; 

- аналізувати педагогічні конфлікти, вибору доцільних способів 

їх розв’язання; 

- проводити переговори та медіації для розв’язання конфлікту; 

 застосувати різноманітні методи, прийоми емоційно-вольового 

впливу на поведінку здобувачів вищої освіти; 

 - застосувати інтерактивні методи, тренінгові технології, інші 



способів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, в 

тому числі й навчання дорослих. 

 

6. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3,5/105 3,5/105 

Усього годин аудиторної роботи 18 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 6 6 

  практичні заняття, год. 12 6 

 лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 87 93 

Форма семестрового контролю іспит іспит 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

Назви розділів Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Поняття педагогічної майстерності викладача 

Тема 1. Основи 

педагогічної 

діяльності. 

Педагогічна 

майстерність та її 

елементи.  

17 2 2 - - 13 17 2 - - - 15 

Тема 2. Професійна 

компетентність 

педагога 

18 - 2 - - 16 18 - 2 - - 16 

Разом за розділом 1 35 2 4 - - 29 35 2 2 - - 31 

Розділ 2. Практичні засади педагогічної майстерності викладача  

Тема 3. Педагогічні 

здібності, талант та 

педагогічний такт.  

17 2 2 - - 13 17 2 2 - - 13 

Тема 4. Професійне 

спілкування у 

діяльності педагога. 

18 - 2 - - 16 18 - - - - 18 

Тема 5. Мистецтво 

педагогіки і 

педагогічне мистецтво. 

17 - 2 - - 15 17 - 2 - - 15 

Тема 6. Акмеологія та 

технології розвитку у 

педагогічній діяльності 

викладача. 

18 2 2 - - 14 18 2 - - - 16 

Разом за розділом 2 70 4 8 - - 58 70 4 4 - - 62 



Усього годин 105 6 12 - - 87 105 6 6 - - 93 
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