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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні 

завдання,  

Вид контролю - екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. ОБ’ЄКТ, МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Особистість педагога в сучасному соціокультурному просторі 

розглядають як один з провідних чинників успішності вирішення складних 

освітніх завдань.  

Унікальний характер педагогічних ситуацій у реальному освітньому 

процесі, необхідність урахування ситуацій невизначеності та 

випереджального характеру, проєктування різних форм організації 

педагогічного процесу вимагає високого рівня педагогічної майстерності, 

педагогічної культури, педагогічного мистецтва сучасного педагога. 

Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи передбачає 

розвиток у нього уявлень про педагогічну діяльність як особистісно 

зорієнтовану педагогічну взаємодію, формування індивідуальної педагогічної 

позиції, оволодіння комплексом умінь і навичок педагогічної техніки, 

культури саморегуляції, форм і методів професійного самовдосконалення. Ці 

завдання вирішує дисципліна «Педагогічна майстерність та професійна 
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етика», важливою складовою частиною якого є самостійна робота студентів, 

зокрема робота над термінологічним апаратом. 

Об’єкт вивчення курсу: теоретичні засади педагогічної діяльності, 

педагогічної майстерності і професійної етики педагога вищої школи та засоби 

їх розвитку і вдосконалення впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти. 

Основна мета вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність та 

професійна етика» полягає  в усвідомленні суті педагогічної майстерності, 

професіоналізму (професіоналізму діяльності та особистості),  професійної 

етики та стимулюванні потреби професійного саморозвитку в їх досягненні, 

формування готовності до організації майстерної педагогічної діяльності у 

закладах вищої освіти. 

При вивченні дисципліни «Педагогічна майстерність та професійна 

етика» вирішуються такі основні завдання: 

 – опанувати концептуальними та методологічними знаннями щодо 

творчого характеру педагогічної праці, психофізіологічних закономірностей 

педагогічної діяльності, її цілісної структури, мети, специфіки, рівнів 

професійної майстерності викладача, суб’єктних засад педагогічної 

діяльності, вимог до професійно-значущих якостей педагогічних працівників; 

 – формувати творче, критичне, професійно-педагогічне мислення, 

гуманну позицію, розуміння мети і завдань власної педагогічної діяльності;  

– оволодіти механізмами творчої самореалізації в професійній 

діяльності та шляхами професійного самовдосконалення;  

- набути знань та практичних умінь організації професійно-педагогічної 

діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на творення особистості 

студентів;  

– сприяти формуванню лідерських якостей, гнучкості, тактовності, 

рефлексії, визначенню шляхів безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна 

майстерність та професійна етика» студенти повинні:  

знати:  

- сутність і взаємозв’язок основних понять: педагогічна майстерність, 

професіоналізм діяльності, професіоналізм особистості, професійна 

компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка, педагогічна 

культура, імідж викладача, педагогічне спілкування, педагогічна етика тощо 

та їх взаємозв’язок;  

- таксономію педагогічних цілей професійно-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи; 

- репертуар невербальної комунікації викладача вищої школи (мова тіла, 

прономастика – організація освітнього та міжособистісного простору, часові 

характеристики професійно-педагогічного спілкування тощо); 

- основні види словесного сугестивного впливу, їх роль у професійно-

педагогічній взаємодії; 
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- сутність і професійні особливості уваги та уяви педагога, шляхи їх 

розвитку; 

- механізми творчої самореалізації в професійній діяльності та шляхи 

професійного самовдосконалення впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної, інформальної освіти; 

- сутність професійно-педагогічного спілкування як діалогу, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії; 

- вимоги до особистості сучасного викладача вищої школи; 

- комунікативно-ситуативні бар’єри професійно-педагогічного 

спілкування; 

уміти: 

- будувати «я-висловлювання», володіти прийомами етичного захисту у 

професійно-педагогічному спілкуванні; 

- досягати творчого робочого самопочуття 

- здійснювати самоаналіз професійного розвитку, розвитку професійної 

компетентності, професіоналізму і педагогічної майстерності; 

- використовувати різні стилі, моделі, позиції у професійно-

педагогічному спілкуванні; 

- долати бар’єри професійно-педагогічної взаємодії 

 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна 

майстерність та професійна етика» є формування у здобувачів вищої 

освіти ряду компетентностей зазначених нижче: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, 

проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах. 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 
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РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, 

використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення 

поставлених цілей.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна 

майстерність та професійна етика» здобувачі вищої освіти повинні: 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, 

використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення 

поставлених цілей.  

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК 

МЕТАДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Тема 1.  Професійно-педагогічна діяльність і педагогічна 

майстерність викладача вищої школи 

 

Історичний екскурс у становлення професії педагога. Функції і 

багатоаспектність змісту професійно-педагогічної діяльності викладача вищої 

школи. 

Сучасні соціально-педагогічні передумови розвитку педагогічної 

майстерності в контексті гуманістичної педагогічної парадигми. Становлення 

та розвиток ідеї педагогічної майстерності та творчості в історії зарубіжної та 

вітчизняної педагогічної думки. Творчість як основа високоефективної 

майстерної педагогічної праці. Рівні педагогічної майстерності, етапи їх 

становлення та розвитку.  

Поняття професійно-педагогічної діяльності як метадіяльності, 

спрямованої на гармонійний розвиток суб’єкта професійної взаємодії. 
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Структура педагогічної діяльності, її компоненти. Специфіка мети, 

суб’єкта, об’єкта, засобів і результату діяльності викладача вищої школи. 

Мета педагогічної діяльності як зміни, які прогнозує педагог у розвитку 

особистості суб’єкта в процесі навчання і виховання. Спрямованість мети на 

позитивні зрушення у гармонійному розвитку особистості. Досягнення 

суб’єкт-суб’єктного характеру взаємодії. Узгодженість впливів суб’єктів 

педагогічного процесу. Використання дидактичних та комунікативних засобів 

як інструментарію, за допомогою якого здійснюються необхідні педагогічні 

перетворення. 

Гуманістичний зміст результату педагогічної діяльності, його вияв на 

предметному (система знань), операційному (система умінь і навичок), 

ціннісно-мотиваційному (система ціннісних орієнтацій) рівнях. 

 

Тема 2.  Витоки педагогічної майстерності, її зміст та шляхи 

формування 
 

Типологія поглядів і підходів на поняття педагогічної майстерності 

Поняття педагогічної майстерності і професіоналізму, спільне і відмінне 

у різних наукових підходах. Педагогічна майстерність і педагогічний талант. 

А.С. Макаренко про майстерність і талант педагога. 

Педагогічна майстерність як система. Складники педагогічної 

майстерності. 

Гуманістична спрямованість особистості викладача – системотвірний 

чинник його майстерності. Характеристика гуманістичної спрямованості 

викладача вищої школи. Особливості професійних знань педагога-майстра: 

комплексність, технологічність, особистісна забарвленість, інноваційність. 

Педагогічні здібності. Педагогічна техніка як володіння способами дій 

для досягнення мети і результату. 

Критерії педагогічної майстерності: доцільність, продуктивність, 

діалогічність, оптимальність, творчість. 

Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві. 

К.Д. Ушинський про педагогіку як мистецтво. Театральне мистецтво у 

вимірах педагогіки. Ідеї театральної педагогіки К.С. Станіславського і 

формування творчої особистості педагога. Педагогічна сумісність і 

педагогічне сприймання. 

Творчий задум педагогічної розповіді. Надзавдання розповіді та 

особливості її побудови. Структура розповіді. Умови ефективності розповіді. 

Професійні вимоги до майстерного мовлення викладача вищої школи 

(комунікативна професіограма викладача вищої школи). 

Психолого-педагогічні засади педагогічної діяльності викладача 

(опосередкований вплив педагога на особистість студента; саморозвиток 

особистості як основа виховання і навчання студентів; єдність зовнішньої і 

внутрішньої сторони у навчанні і вихованні студентів; освітнє середовище як 

умова розвитку, виховання і навчання студентів; позитивний емоційний 

відгук, захоплення як рушійна сила зміни поведінки особистості; залежність 
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поведінки особистості від характеру її взаємодії, спілкування з іншими, 

діяльності тощо). 

Самовиховання викладача вищої школи, його роль у становленні 

педагогічної майстерності. Етапи професійного самовиховання. Способи 

самопізнання. Формування індивідуального стилю професійно-педагогічної 

діяльності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Педагогічна культура і етика викладача 

вищої школи 

 

Тема 3.  Структура та специфіка професійної етики викладача 

вищої школи. Педагогічна деонтологія як наука про професійну 

поведінку викладача вищої школи 

 

Етика педагогічної діяльності як компонент системи загальної етики. 

Моральна культура і духовна творчість у діяльності викладача. Основні 

завдання фахової етики. Основні поняття теми:завдання етики, предмет етики, 

загальні функції етики, спеціальні функції етики. Викладач як суб’єкт 

моральних взаємин. Доброта як риса моральної поведінки фахівця. Совість у 

соціально-педагогічній діяльності.  

Поняття про моральний обов’язок і відповідальність, справедливість і 

щастя, честь, гідність і совість викладача закладу вищої освіти. Етика 

ставлення до своєї праці педагога. Відповідність педагога вимогам сучасної 

вищої школи. Норми етичної поведінки викладачів вищої школи стосовно 

професії (якість надання освітніх послуг; престиж педагогічної діяльності; 

впровадження нових освітніх технологій; удосконалення професійного рівня 

та самовдосконалення; поширення нових знань серед колег і громадськості, 

повага до своєї професії). Творчість та проблема «конкурентоспроможності» 

в педагогічній діяльності. 

Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку викладача 

вищої школи. Характеристика і генезис розвитку понять «деонтологія» та 

«педагогічна деонтологія». Цілі та завдання педагогічної деонтології як науки 

про професійну поведінку викладача закладу вищої освіти. Об'єкт і предмет 

педагогічної деонтології (дослідження сукупності формалізованих і 

неформалізованих норм професійної поведінки та діяльності педагога). 

Основні функції, принципи та завдання педагогічної деонтології. Зв’язок 

педагогічної деонтології з іншими науками. Вимоги до професійної поведінки 

сучасного викладача закладу вищої освіти і зміна їх у процесі історичного 

розвитку суспільства і вищої школи. Особливості нормативно-рольових 

функцій педагогічної професії. Проблеми морального розвитку особистості у 

працях Л. Колберга та Е. Фрома. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
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Тема 4.  Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності 

викладача вищої школи 

 

Поняття педагогічної техніки викладача вищої школи. 

Педагогічна техніка як володіння комплексом прийомів педагогічного 

впливу та організації поведінки викладача. А.С. Макаренко і 

В.О.Сухомлинський про значення педагогічної техніки та можливості 

оволодіння нею. Складники педагогічної техніки: уміння керувати собою, 

володіти своїм організмом (мімікою, пантомімікою), емоціями, мовленням і 

вміння впливати на особистість та студентський колектив (техніка організації 

контакту, техніка активного слухання, сугестія та ін.). 

Внутрішня техніка викладача вищої школи як система прийомів 

управління психічним станом викладача, його творчим самопочуттям. 

Способи управління психічним станом під час налаштування на публічну 

діяльність і в умовах її здійснення: виховання доброзичливості й оптимізму, 

виявпозитивної настановки на спілкування; контроль власного фізичного 

стану (регуляція м’язового напруження, зміна темпу мовлення та рухів); 

розрядка від негативних емоцій за допомогою зони захисного збудження; 

управління увагою, переключення її на меті і надзавданні професійно-

педагогічної діяльності; звернення до власного почуття обов’язку; 

аутотренінг, його етапи, доцільні форми самонавіювання. Важливість для 

педагога формування самогенного мислення. 

 Зовнішня техніка викладача. Управління мовленням, голосом, мімікою, 

пантомімікою, поставою як інструментами педагогічного впливу. Вимоги до 

зовнішнього вигляду викладача вищої школи: естетична виразність, 

елегантність, привітність, зібраність, стриманість, відчуття впевненості і  

гідності, доцільність. Вияв їх в одязі, поставі, міміці, рухах. 

Імідж викладача вищої школи. Репертуар невербальної комунікації: 

мова тіла, прономастика, часова характеристика спілкування. Засоби 

статичної і динамічної експресії у мові тіла. Корекція постави для досягнення 

естетики пози, увага до ходи. Жести, їх класифікація, вимоги до жестикуляції. 

Виразність міміки і досягнення візуального контакту. Види дистанцій та їх 

вплив на характер взаємодії. Критерії педагогічної ефективності невербальної 

поведінки викладача: демонстрація впевненості, внутрішньої сили; трансляція 

спрямованості на діалог; естетизація середовиша спілкування; природність і 

доцільність невербальних засобів комунікації. 

 
 

Тема 5. Майстерність педагогічного спілкування 

 

Роль педагогічного спілкування в організації освітнього процесу. 

Професіональне і непрофесіональне педагогічне спілкування. Поняття 

професіонального педагогічного спілкування, його багатогранність і 

поліфункціональність. Суб’єкт-суб’єктний характер професіонального 

педагогічного спілкування, його ознаки. Характер педагогічного спілкування: 
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функціонально-рольове і особистісно зорієнтоване. Форми педагогічної 

взаємодії учасників освітнього процесу в системі вищої школи. 

Психологічний портрет особистісно зорієнтованого викладача вищої 

школи. 

Контакт у педагогічному діалозі. Позиції Батька, Дорослого і Дитини в 

педагогічній взаємодії.  

Бар’єри,  що перешкоджають педагогічній взаємодії: психологічні, 

фізичні, соціальні, гностичні, естетичні. Шляхи їх усунення. 

Структура педагогічного спілкування: моделювання, комунікативна 

атака, управління спілкуванням, аналіз і моделювання нової системи 

взаємодії.  

Поєднання у педагогічному артистизмі „життєвої правди”, багатства 

духовного світу викладача та його професійної техніки. Роль та можливості 

використання системи К. Станіславського у формуванні педагогічного 

артистизму, її основні принципи та методи. Проблема творчого самопочуття 

педагога. Психофізіологічна характеристика феномена творчого натхнення 

педагога, можливі шляхи його створення та стимулювання. 

Стилі ставлення до студентів (за Я.Л. Коломінським) і стилі керівництва 

(за К. Левіним) як основа класифікації стилів спілкування (за В.А. Кан-

Каликом): спілкування-дистанція, спілкування-залякування, спілкування-

загравання, спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю; 

на основі дружнього ставлення. Моделі педагогічного спілкування. 

Комунікативність як інтегральна характеристика здатності викладача 

вищої школи здійснювати професіональне спілкування. Поняття 

комунікативності і комунікабельності. Гіпер і гіпокомунікабельність. Якості 

викладача вищої школи, що забезпечують ефективність взаємодії: здатність до 

емпатії, рефлексії; доброзичливість, автентичність, динамізм, емоційна 

стабільність. Роль уважності і спостережливості викладача вищої школи у 

спілкуванні. Професійні особливості уваги викладача вищої школи. Роль 

уваги у спілкуванні, напрями її розвитку. 

Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання, їх 

характерні особливості, взаємозв’язок у педагогічній взаємодії. 

Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі 

вищої школи. 

 

Тема 6. Рефлексивні уміння викладача вищої школи  

 

Рефлексія педагогічної діяльності як складова педагогічної майстерності 

викладача. Форми оцінювання педагогічної діяльності, анкетування студентів. 

Пошуки нових методик. Професійне зростання викладача. 
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 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК 

МЕТАДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1 Лекція 1 Професійно-

педагогічна 

діяльність і 

педагогічна 

майстерність 

викладача вищої 

школи 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Сутність педагогічної 

діяльності викладача. 

Суспільна значущість 

професії викладача, її 

функції. Виявлення 

протипоказань до 

педагогічної 

діяльності викладача 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

 Рівні педагогічної 

майстерності, етапи їх 

становлення та 

розвитку.  

 

   12 4 

2 Лекція 2 Витоки педагогічної 

майстерності, її зміст 

та шляхи 

формування 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Поняття педагогічної 

діяльності, її 

структура. 

Професійно-

педагогічна діяльність 

як метадіяльність.  

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Самовиховання 

викладача вищої 

школи, його роль у 

становленні 

педагогічної 

   12 4 
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майстерності. Етапи 

професійного 

самовиховання.  

 Самостійна 

робота 3 

Самовиховання 

викладача вищої 

школи, його роль у 

становленні 

педагогічної 

майстерності. 

Формування 

індивідуального 

стилю професійно-

педагогічної 

діяльності. 

 

   12 4 

 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 50 год. 4  4 42 40 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Педагогічна культура і етика 

викладача вищої школи 

 

3 Лекція 3 Структура та 

специфіка 

професійної етики 

викладача вищої 

школи. Педагогічна 

деонтологія як наука 

про професійну 

поведінку викладача 

вищої школи 

 

2    3 

Практичне 

заняття 3 

Складання «Етичного 

кодексу викладача 

вищої школи» 

 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Етика відносин у 

системі «викладач-

здобувач освіти» 

Етика відносин у 

системі «викладач-

викладач». Етика 

   14 7 
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відносин в освітньому 

просторі 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

4 Лекція 4 Педагогічна техніка 

як основа педагогічної 

майстерності 

викладача вищої 

школи 

 

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Техніка саморегуляції 

психічного та 

фізичного стану 

Педагогічні аспекти 

саморегуляції 

психічного та 

фізичного стану. 

  2  6 

Самостійна 

робота 5 

Рефлексивні уміння 

викладача вищої 

школи 

   14 7 

3 Практичне 

заняття 5 

Культура мови і 

мовлення педагога 

Поняття та загальні 

ознаки мовної 

культури викладача. 

Мовна норма. 

Ясність, точність, 

логічність 

висловлювання. 

  2  6 

Самостійна 

робота 6 

Психологічний 

портрет особистісно 

зорієнтованого 

викладача вищої 

школи. 

 

   14 6 

3 Самостійна 

робота 7 

Самовиховання 

педагога – шлях 

формування 

педагогічної 

майстерності. 

Розвиток творчих 

здібностей викладача 

   12 6 

3 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  
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ПМК 2 Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 –70 год. 4  6 60 60 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

5. ТЕМИ І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1. Професійно-педагогічна діяльність і педагогічна майстерність 

викладача вищої школи 

1. Становлення та розвиток ідеї педагогічної майстерності та творчості 

в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки.  

2. Поняття професійно-педагогічної діяльності як метадіяльності, 

спрямованої на гармонійний розвиток суб’єкта професійної взаємодії. 

3. Гуманістичний зміст результату педагогічної діяльності. 

 

 

Тема 2. Витоки педагогічної майстерності, її зміст та шляхи формування 

1. Типологія поглядів і підходів на поняття педагогічної 

майстерності 

2. Поняття педагогічної майстерності і професіоналізму, спільне і 

відмінне у різних наукових підходах. 

3. Педагогічна майстерність як система. Складники педагогічної 

майстерності. 

4. Педагогічні здібності. Педагогічна техніка як володіння способами дій 

для досягнення мети і результату. 

5. Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві. 

6. Самовиховання викладача вищої школи, його роль у становленні 

педагогічної майстерності.  

7. Формування індивідуального стилю професійно-педагогічної 

діяльності. 
 

Тема 3. Структура та специфіка професійної етики викладача вищої 

школи. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку 

викладача вищої школи 

1. Етика педагогічної діяльності як компонент системи загальної етики.  

2. Поняття про моральний обов’язок і відповідальність, справедливість і 

щастя, честь, гідність і совість викладача закладу вищої освіти.  

3.Норми етичної поведінки викладачів вищої школи стосовно професії 
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4.Творчість та проблема «конкурентоспроможності» в педагогічній 

діяльності. 

5. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку 

викладача вищої школи.  

6. Вимоги до професійної поведінки сучасного викладача закладу вищої 

освіти.  

 

Тема 4. Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності 

викладача вищої школи 

1. Поняття педагогічної техніки викладача вищої школи. Складники 

педагогічної техніки. 

2. Внутрішня техніка викладача вищої школи як система прийомів 

управління психічним станом викладача, його творчим самопочуттям. 

3. Зовнішня техніка викладача.  

4. Імідж викладача вищої школи. Репертуар невербальної комунікації. 

5. Майстерність педагогічного спілкування. 

6. Рефлексивні уміння викладача вищої школи . 

 

6. ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми К-ть годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК 

МЕТАДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

1. Сутність педагогічної діяльності викладача. Суспільна 

значущість професії викладача, її функції. Виявлення 

протипоказань до педагогічної діяльності викладача. 

Обов'язки викладача, його професійні функції. Поняття 

педагогічної діяльності, її структура. Професійно-

педагогічна діяльність як метадіяльність. Особливості 

педагогічної діяльності викладача  

2 

2. Поняття педагогічної діяльності, її структура. 

Професійно-педагогічна діяльність як метадіяльність. 

2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА І 

ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

3 Складання «Етичного кодексу викладача вищої школи» 

 

2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

4. Культура мови і мовлення педагога Поняття та загальні 

ознаки мовної культури викладача. Мовна норма. 

Ясність, точність, логічність висловлювання. Образність 

2 
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мовлення: поняття, зміст, роль, засоби створення 

образності. 

5 Самовиховання педагога – шлях формування 

педагогічної майстерності. Розвиток творчих здібностей 

викладача Роль самовиховання у професійному 

становленні особистості педагога. Характеристика 

основних етапів самовиховання. Прийоми 

самовиховання. Суть педагогічної творчості. Роль інтуїції 

у творчій діяльності викладача. Умови розвитку творчих 

здібностей викладача. 

2 

 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Які основні моральні вимоги до професійної діяльності викладача 

вищої школи? 

2. Як може викладач враховувати індивідуальні особливості студентів в 

процесі навчання? 

3. Як впливають на студентів занижені і завищені вимоги, що 

пред'являються до них викладачем в процесі навчання?  

4. Доведіть, що психологія вищої школи слугує вирішенню завдань 

реформування вищої освіти. 

 5. Визначити основні категорії психології вищої школи та довести їхню 

єдність у розв'язанні завдань професійної підготовки фахівця з вищою 

освітою.  

6. Обґрунтуйте основні шляхи гуманітаризації сучасної освіти.  

7. В яких напрямах відбувається розвиток особистості студента як 

майбутнього фахівця і де його джерела? Назвати основні вектори 

професійного самовдосконалення студента.  

8.Чи згідні Ви з визначенням навчально-професійної діяльності як 

процесу саморозвитку і самовиховання студентів? Чому? 

9. Підберіть конкретні приклади, що ілюструють виникнення бар’єрів 

взаєморозуміння у системах „учитель – учень”, „вчитель – вчитель”, „вчитель 

– батьки учня”. Проаналізуйте їх.  

10. Охарактеризуйте процес спілкування вчителя з погляду 

комунікативних умінь, необхідних на кожному етапі спілкування (з 

обґрунтуванням власної думки).  

11. Наведіть приклади застосування різних прийомів рефлексивного 

слухання у конкретних педагогічних ситуаціях.  

12. Охарактеризуйте ситуації відповідності (невідповідності) 

вербальних і невербальних засобів передачі інформації у процесі спілкування. 

Змоделюйте відповідні приклади.  

13. Доберіть з педагогічної літератури приклади використання різних 

стилів спілкування вчителя. Проаналізуйте чинники, що зумовили доцільність 

використання вжитих стилів спілкування в конкретних ситуаціях.  
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14. Наведіть приклади, коли в результаті нерозуміння та неправильного 

використання педагогом стилю спілкування виникали проблемні чи 

конфліктні ситуації. 15. 

15. Охарактеризуйте ритуали, що використовуються у навчальній 

взаємодії. Обґрунтуйте їх роль.  

16. Проаналізуйте імідж відомого вам вчителя (викладача ВНЗ) в рамках 

складників цього іміджу, процесу його формування і сприйняття оточуючими.  

17. Змоделюйте гіпотетичну ситуацію свого працевлаштування. 

Розробіть і обґрунтуйте елементи самореклами з погляду поставлених цілей.  

18.Наведіть приклади помилок сприйняття у спілкуванні, 

використовуючи конкретні ситуації з особистого досвіду чи приклади з 

художніх творів. Проаналізуйте їх.  

19. Напишіть твір „Мій ідеал сучасного педагога. 

20. Проведіть самодіагностику особистісних якостей і скласти програму 

їх розвитку. 

21. Особистість вчителя зазнає змін у процесі здійснення ним 

професійної діяльності. Визначте фактори, що обумовлюють ці зміни. 

Запропонуйте заходи, що попереджували б „професійне вигоряння”.  

22. Підготуйтеся до демонстрації педагогічної взаємодії в діалозі, тема 

якого заздалегідь обирається і аналізується студентами.  

23. Підготуйтеся до організації однієї з вправ на психологічне 

настроювання аудиторії на заняття.  

24. Розробіть індивідуальну бесіду на запропоновану тему.  

25. Підготуйтеся до виконання вправ на формування умінь знімати 

м’язове напруження, контроль та регуляція дихання.  

26. Здійсніть „Самопрезентацію”: зацікавте присутніх своєю 

особистістю, подайте себе як найкраще, зацікавте своєю майбутньою 

діяльністю. 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 12 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 90 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 74 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем дидактики вищої 

школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсумкового (екзамен) 

контролю знань. 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 
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наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) і практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються із використанням наочних 

методів навчання (презентацій, відео-матеріалів, фрагментів конкурсних 

уроків тощо).  

Під час практичних занять застосовуються інтерактивні та кооперативні 

технології навчання («мозкового штурму», «Формулюй – Ділись – Слухай – 

Створюй», «Графіті», «Віртуальна схематизація», «Групове дослідження», 

«Обмін проблемами», дискусійна сітка Алверманна, розв’язування 

педагогічних ситуацій, робота в мікрогрупах, засідання дискусійного клубу та 

світового кафе, майстер-клас і т. ін робота в парах, розминка, тренінг тощо); 

виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, контрольної роботи в 

межах годин, відведених на самостійне вивчення дисципліни; робота з 

навчально-методичними матеріалами та Інтернет-джерелами. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

Серед методів використовується: 

- усне опитування (фронтальне, індивідуальне);  

– самостійні роботи у формі тестування та розгорнутих відповідей на 

запитання; 

 – творчі завдання;  

– метод моделювання;  

– метод проектів;  

– робота в групах;  

– тестові завдання;  

– редагування текстів різних жанрів;  

– підготовка рефератів та доповідей;  

– самостійні письмові роботи;  

– аналіз власних і чужих публічних виступів та самостійне оцінювання,  

– складання запитань до теми чи розділу; 

 –дискусія, обговорення;  

– модульний тестовий контроль;  

– самоконтроль. 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 

індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час 

практичних занять, виконання індивідуальних завдань при виконанні 

самостійної роботи, тестування, контрольна робота та екзамен. 
 

11. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 
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Підсумкова оцінка по дисципліні виставляється за 100-бальною шкалою 

згідно „Положення про організацію освітнього процесу БІНПО”.  

Завданнями поточного модульного контролю знань здобувачів є 

перевірка та оцінка:  

а) систематичності та активності роботи здобувача на аудиторних 

заняттях;  

б) виконання завдань, виданих для самостійного опрацювання;  

в) виконання модульних контрольних завдань;  

г) розуміння та засвоєння матеріалу, набутих навичок та вмінь самостійно 

опрацьовувати матеріал, самостійно працювати з літературою та іншими 

джерелами, осмислювати та узагальнювати зміст теми та розділу, а також 

умінь усно чи письмово подавати матеріал у вигляді презентації, відповідей на 

запитання тощо.  

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти входять як 

складові елементи до загальної (остаточної) оцінки знань здобувачів з певної 

дисципліни. Оцінка рівня роботи студента на практичних заняттях 

здійснюється в межах 30 балів. Студент допускається до екзамену, якщо за 

результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 22 балів. Якщо 

за результатами оцінювання роботи студента на практичних заняттях студент 

отримав менше 22 балів, він не допускається до екзамену. Викладач, який веде 

практичні заняття, визначає перелік завдань, що повинні бути виконані 

студентом для допуску до екзамену. У разі їх виконання студент допускається 

до екзамену з оцінкою роботи на практичних заняттях 22 бали. Екзамен 

проводиться у вигляді письмової роботи, що містить завдання з розв’язання 

задач та аналізу ситуацій.  
 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

38 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 20 

Екзамен 

Сума балів за 

усіма видами 

робіт 

 

 

 

 



20 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Педагогічна майстерність та професійна етика» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

за навчальною дисципліною ««Педагогічна майстерність та професійна 

етика»» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

13. ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового 

досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи з 

певної професії – це: 

а) професійна підготовка; 

б) професійна компетентність; 

в) освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця; 

г) педагогічна майстерність. 

2. Складовими організації процесу професійної підготовки є: 

а) навчальна діяльність, наукова діяльність, практична діяльність; 

б) навчальна діяльність, наукова діяльність, виховна діяльність; 

в) пізнавальна діяльність, наукова діяльність, пошукова діяльність; 

г) навчально-пізнавальна діяльність, науково-дослідницька діяльність, 

навчально-практична діяльність. 

3. Показником рівня якості роботи викладача вищої школи є: 

а) професійна компетентність; 
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б) педагогічна компетентність; 

в) комунікативна компетентність; 

г) компетентність саморозвитку. 

4. Компетентність і компетенція – це: 

а) тотожні поняття; 

б) взаємозумовлені поняття; 

в) поняття різні за своєю сутністю; 

г) протилежні поняття. 

5. Як зазначає професор Единбурзького університету Д. Равен, 

компетентність – це: 

а) володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її 

особистісне відношення до неї й предмету діяльності; 

б) поінформованість, авторитетність; 

в) специфічна здатність, яка необхідна для ефективного виконання 

конкретної дії в конкретній предметній області та включає вузькоспеціальні 

знання, особливого роду предметні навички, способи мислення, а також 

розуміння відповідальності за свої дії; 

г) коло питань, в яких людина добре розуміється. 

6. Серед поданих визначень оберіть те, яке Не відображає поняття 

«педагогічна діяльність»: 

а) складова цілісної системи професійної діяльності, що має 

соціономічний характер і реалізується як управління фахівця у галузі освіти 

процесом самостійної діяльності учнів і студентів різних типів навчальних 

закладів з учіння, виховання, професійного й особистісного розвитку;  

б) діяльність спеціально підготовленого професіонала, спрямована на 

перетворення особистості учня;  

в) професійна активність педагога, спрямована на рефлексивне 

управління діяльністю учнів у навчально-виховному процесі за допомогою 

різних засобів педагогічного впливу; 

г) провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що 

полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні 

досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, 

спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості 

7. Серед характерологічних особливостей творчої особистості виділяють: 

а) відхилення від шаблону;  

б) оригінальність;  

в) ініціативність;  

г)наполегливість;  

д) висока самоорганізація;  

е) працездатність;  
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є) всі названі вище.  

8. Серед поданих тверджень оберіть те, яке розкриває суть поняття 

«педагогічна творчість»: 

а) діалектична взаємозумовленість впливу на розвиток як дитини, так і 

самого вчителя зовнішнього і внутрішнього саморуху особистості;  

б) співтворчий характер щодо суб'єкта-об'єкта педагогічної діяльності;  

в) педагогічна діяльність, спрямована на розвиток потенційних 

можливостей кожного учня у навчально-виховному процесі;  

г) створення сприятливих психолого-педагогічних умов для розвитку 

потенційних можливостей кожного учня в освітньому процесі.  

 

9. Серед поданих оберіть функції педагогічної рефлексії  

а) мотиваційна;  

б) мислетворча; 

в) гносеологічна;  

г) організаторська;  

д) проєктувальна; 

е) номінативна. 

10. Серед поданих визначень оберіть те, яке розкриває суть поняття 

«педагогічне спілкування»: 

а) форма комунікативної взаємодії вчителя з учнями, їхніми батьками, 

колегами, яка має певні педагогічні функції й спрямована на створення 

сприятливого психологічного клімату, що дає можливість забезпечувати 

реалізацію завдань освітнього процесу та формування особистості;  

б) процес створення умов для обміну ставленнями, переживаннями, 

допомагає самоутвердженню школяра в колективі, забезпечує 

співробітництво і співтворчість у класі;  

в) процес, спрямований на забезпечення рівності психологічних позицій, 

взаємній гуманістичній спрямованості, активності педагога та учнів, 

взаємопроникненні їх у світ почуттів та переживань.  

 

11. Серед поданих оберіть форми переконання в процесі педагогічного 

спілкування: 

а) розповідь;  

б) візуалізація; 

в) бесіда; 

г) лекція; 

д) проєктування; 

е) доведення . 

12. Серед поданих методів оберіть ті, що належать до числа методів 

словесного впливу 

а) інформаційний; 
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б) показовий; 

в) демонстраційний;  

г) самоосвіти;  

е) пошуковий;  

є) експериментальний  

13. Оберіть варіант, де названо основні стратегії взаємодії  

а) конструктивність, консенсус, пристосування, уникнення, обговорення;  

б) суперництво, уникнення, пристосування, компроміс, співробітництво; 

в) змаганння, співробітництво, самоосвіта, компроміс, демократизм. 

14. Серед названих характеристик оберіть ті, що розкривають бар’єри у 

спілкуванні: 

а) соціальний; 

б) національний;  

в)фізичний; 

г) психологічний; 

д) прагматичний; 

е) естетичний. 

15. Серед поданих понять оберіть ті, що називають малоефективні моделі 

спілкування:  

а) мольберт  

б) монблан  

в) китайська стіна  

г) айсберг  

д) локатор  

е) лектор  

є) друг 

 

16. До функціональних компонентів педагогічної майстерності належать:  

а) організаційні здібності педагога; 

 б) конструктивні здібності педагога;  

в) комунікативні здібності педагога;  

г) інтуїція справедливого оцінювання;  

д) проектувальні здібності педагога;  

є) оціночні здібності педагога.  

17. Важливою складовою педагогічної майстерності є:  

а) гуманістична спрямованість;  

б) професійна компетентність;  

в) педагогічні здібності та педагогічна техніка;  

г) усі відповіді правильні.  

17. Знання предмета, методики його викладання, педагогіки і психології 

— це:  

а) гуманістична спрямованість;  

б) професійна компетентність;  

в) педагогічні здібності та педагогічна техніка;  
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г) усі відповіді правильні.  

18. Гуманістична спрямованість діяльності викладача:  

а) вияв професійної ідеології;  

б) негативне ставлення до педагогічної діяльності;  

в) система роботи вчителя в проведенні різних форм роботи з учнями;  

г) саморозвиток дитини в діяльності.  

19. Особливості викладача, що забезпечують досягнення високих 

результатів у навчанні, — це:  

а) гуманістична спрямованість;  

б) професійна компетентність;  

в) педагогічні здібності;  

г) усі відповіді правильні. 

20. Уміння використовувати психофізичний апарат як інструмент 

виховного впливу, прийом володіння собою (власним організмом, 

настроєм, мовленням, увагою і уявою) і впливу на інших (вербальними і 

невербальними засобами) — це:  

а) педагогічна майстерність;  

б) педагогічна техніка;  

в) професійна здатність;  

г) професійна компетентність 

 

 

10. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ  

1. Поняття «педагогічна майстерність» та його складові.  

2. Елементи педагогічної майстерності викладача вищої школи  

3. Критерії педагогічної майстерності сучасного викладача. 

 4. Рівні педагогічної майстерності викладача вищої школи  

5. Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності.  

6. Здібність до педагогічної діяльності як елемент педагогічної 

майстерності.  

7. Педагогічний досвід у формуванні майстерності викладача вищої 

школи.  

8. Навчально-методична робота як обов’язковий компонент педагогічної 

майстерності викладача вищої школи.  

9. Поняття «педагогічна техніка» та його зміст.  

10. Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному 

процесі.  

11. Складові педагогічної техніки викладача.  

12. Зовнішня техніка викладача та її характеристика.  

13. Внутрішня техніка викладача та її характеристика.  

14. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.  

15. Сутність та структура педагогічного спілкування.  

16. Основні різновиди педагогічного спілкування.  
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17. Педагогічне спілкування як діалог.  

18. Функції педагогічного спілкування.  

19. Стилі педагогічного спілкування.  

20. Культура педагогічного спілкування.  

21. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні.  

22. Педагогічний імідж у професійній діяльності викладача.  

23. Форми педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в системі 

вищої школи.  

24. Набуття викладачем навичок самостійної педагогічної роботи.  

25. Особистість викладача як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.  

26. Стилі педагогічної взаємодії у конфлікті.  

27. Конфлікти у педагогічній взаємодії викладача вищої школи.  

28. Компоненти педагогічної культури викладача вищої школи.  

29. Педагогічний такт і маніпулювання викладача вищої школи.  

30. Техніка налаштування викладача на публічну творчу діяльність.  

31. Норми етичної поведінки викладачів вищої школи по відношенню до 

професії.  

32. Норми етичної поведінки викладачів по відношенню до студентів.  

33. Норми етичної поведінки викладачів по відношенню до колег.  

34. Моральні вимоги, що регулюють відносини між викладачем і 

керівництвом.  

35. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку 

викладача вищої школи. 

36. Ставлення педагогічного колективу до молодих, недосвідчений і 

малокваліфікованих колег.  

37.Особистий приклад викладача вищої школи в моральному впливі на 

студентів.  

38. Цінності та ціннісні орієнтації у системі педагогічної діяльності у 

вищій школі.  

39. Основні правила етичної поведінки педагога у різних ситуаціях. 

40. Рефлексія педагогічної діяльності як складова педагогічної 

майстерності викладача. Форми оцінювання педагогічної діяльності. 
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