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Обсяг дисципліни 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи здобувачів вищої 
освіти, зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Брак посилань на використані джерела, використання робіт інших здобувачів 
вищої освіти становлять приклади можливої академічної недоброчесності, проте 
мають право на доопрацювання. Встановлення ознак академічної 
недоброчесності в письмових роботах здобувачів вищої освіти є підставою для їх 
незарахування, незалежно від обсягу та виду плагіату.
Відвідування занять. Очікується, що здобувані вищої освіти відвідають усі без 
винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, проведені дистанційним 
чином. Здобувані вищої освіти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати чергове заняття, а також зобов’язані дотримуватися заздалегідь 
узгоджених термінів виконання усіх видів робіт, передбачених навчальним 
курсом дисципліни. 3 об’єктивних причин навчання може відбуватися в онлайн- 
режимі (за погодженням з адміністрацією факультету).
Креативна ініціатива здобувана вищої освіти. Здобувані вищої освіти можуть 
пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання додаткових навчальних 
завдань, не визначених робочою програмою дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, 
парних та колективних творчих проектів; створення кейсів щодо тематики 
лекційних та практичних занять; участь у тематичних вебінарах, семінарах та 
конференціях тощо.

Що будемо вивчати? Дисципліна передбачає вивчення педагогічної майстерності викладача
Чому це треба вивчати? Вивчення курсу забезпечує оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичних 

основ педагогічної майстерності викладача, забезпечення умов набуття 
теоретичних знань, практичних умінь та навичок майстерності викладання, 
професійної компетентності, вдосконалення індивідуального стилю педагогічної 
діяльності, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на 
рефлексивній основі, формування основ самоосвіти й самовдосконалення

Яких результатів можна 
досягнути?

Виявляти знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 
проблем, сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, 
оволодівання науково-педагогічною термінологією.
Здійснювати різні види освітньої роботи у закладі вищої освіти; застосовувати 
різноманітні технології навчання; удосконалювати свої педагогічні знання з 
метою їх творчого застосування в теорії і практиці навчання і виховання 
студентів.
Аргументувати власну точку зору в науково-педагогічній дискусії на основі
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етичних міркувань.
Виявляти здатність до саморозвитку, самоосвіти впродовж професійної науково- 
педагогічної діяльності

Як можна використати 
набуті знання та уміння?

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Знання і розуміння фахової галузі та професії на відповідному рівні.
Здатність до організації та планування викладацької діяльності у закладах вищої 
освіти.
Здатність застосовувати знання на практиці.
Здатність виявляти, формулювати та вирішувати проблеми професійної 
діяльності.
Здатність до створення нових ідей (креативність).
Здатність до проектування і здійснення освітнього процесу у ЗВО з урахуванням 
сучасної соціокультурної ситуації та рівня розвитку особистості.
Здатність до рефлексії результатів професійної діяльності.
Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 
Здатність до викладацької діяльності в умовах формальної та неформальної 
освіти, очного та дистанційного навчання

Зміст дисципліни Сутність поняття «педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти». 
Компоненти педагогічної майстерності викладача ЗВО.
Майстерність техніки викладача ЗВО.
Майстерність педагогічного спілкування викладача.
Театральна педагогіка у ЗВО.
Теоретичні засади застосування викладачами технології ситуаційного навчання у 
ЗВО педагогічного спрямування як вияв їхньої майстерності.
Класифікація педагогічної ситуації як дидактичної одиниці навчання у закладі 
вищої освіти.
Майстерність формулювання та застосування викладачами ситуаційних завдань у 
ЗВО педагогічного спрямування.
Дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів. 
Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки 
майбутніх учителів.
Дидактичні умови застосування технології ситуаційного навчання у підготовці 
майбутніх учителів на заняттях курсу «Методика виховної роботи».
Сутність різновидової педагогічної рефлексії.
Сутність та дидактичні умови організації і проведення поетапної педагогічної 
рефлексії на заняттях у ЗВО.
Особливості організації та проведення педагогічної практики в умовах 
застосування технології ситуаційного навчання

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних занять; виконання 
поточного, модульного та підсумкового тестування; захист із презентацією 
індивідуального навчально-дослідного завдання

Міждисциплінарні зв’язки «Академічна риторика», «Теорія і практика виховання у вищій школі», 
«Психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи», «Креативні технології 
навчання у ЗВО»
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Поточний контроль Тестування (поточне та модульне); оцінювання завдань, визначених планами 
практичними занять, індивідуальних завдань; захист та презентація ІНДЗ

Підсумковий контроль Екзамен
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