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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

6 кредити/180 годин 

Мова викладання Українська 

Форми навчання Очна (денна/вечірня) форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна робота (120 

год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (138 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Передбачає самостійне виконання здобувачами вищої освіти 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

достовірне посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей. Очікується, що практичні роботи здобувачів вищої освіти, зокрема ІНДЗ, 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Брак посилань на використані 

джерела, використання роботи інших здобувачів вищої освіти становлять приклади 

можливої академічної недоброчесності, проте мають право на виправлення. Здобувачі 

вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини.  

Відвідування занять. До підсумкового контролю допускаються здобувачі вищої освіти, 

які відвідали усі передбачені навчальною програмою дисципліни аудиторні навчальні 

заняття та при вивчені змістових модулів набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну. Здобувачі вищої освіти, які з поважних причин (наприклад, лікарняний) не 

відвідували навчальні заняття вчасно, мають узгодити з викладачем графік 

індивідуального відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання занять здійснюється 

усно у формі співбесіди за питаннями, визначеними планом заняття. В окремих випадках 

дозволяється письмове відпрацювання шляхом виконання індивідуального письмового 

завдання. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти можуть 

пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання додаткових навчальних завдань, не 

визначених робочою програмою дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, парних та 

колективних творчих проєктів; створення кейсів щодо тематики лекційних та практичних 

занять; участь у тематичних вебінарах, семінарах та конференціях тощо. 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ формування педагогічної 

майстерності викладача закладу вищої освіти, формування практичних умінь та навичок 

майстерності викладання, професійної компетентності, вдосконалення індивідуального 

стилю педагогічної діяльності; розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на 

рефлексивній основі; формування засад самоосвіти й самовдосконалення майбутнього 

викладача закладу вищої освіти. 

Чому це треба 

вивчати?  

Вивчення курсу забезпечує засвоєння поняття про загальні основи педагогічної 

майстерності, педагогічної культури та педагогічної техніки викладача та її складових; 

оволодіння вміннями та навичками педагогічної техніки; застосування передового 

педагогічного досвіду; формування професійних компетентностей та якостей 

майбутнього викладача; набуття умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-

педагогічного спілкування, застосування технології ситуаційного та інтерактивного 

навчання у закладі освіти; оволодіння прийомами педагогічної рефлексії; формування 

чіткого розуміння потреб професійного розвитку викладача. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Вивчення дисципліни дає можливість: 

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, 
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вести проблемно-тематичну дискусію.  

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних проєктів.  

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.  

РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для здобувачів 

освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання.  

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

методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.  

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за наявності багатьох 

критеріїв та неповної або обмеженої інформації.  

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

Вивчення дисципліни передбачає набуття компетентностей:  

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки.  

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-

педагогічній та науковій діяльності.  

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей знань.  

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати складні 

задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах.  

СК10. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.  

СК11. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження в галузі освітніх, 

педагогічних наук. 

Зміст дисципліни Тема 1. Сутність поняття «педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти». 

Тема 2. Компоненти педагогічної майстерності викладача ЗВО. 

Тема 3. Майстерність техніки викладача ЗВО. 

Тема 4. Майстерність педагогічного спілкування викладача ЗВО. 

Тема 5. Театральна педагогіка у ЗВО. 

Тема 6. Теоретичні засади застосування викладачами технології ситуаційного навчання у 

ЗВО педагогічного спрямування як вияв їхньої майстерності. 

Тема 7. Класифікація педагогічної ситуації як дидактичної одиниці навчання у закладі 

вищої освіти. 

Тема 8. Майстерність формулювання та застосування викладачами ситуаційних завдань у 

ЗВО педагогічного спрямування. 

Тема 9. Дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів. 

Тема 10. Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки 

майбутніх учителів. 

Тема 11. Дидактичні умови застосування технології ситуаційного навчання у підготовці 

майбутніх учителів. 

Тема 12. Сутність різновидової педагогічної рефлексії. 

Тема 13. Сутність та дидактичні умови організації і проведення поетапної педагогічної 

рефлексії на заняттях у ЗВО. 

Тема 14. Особливості організації та проведення педагогічної практики в умовах 

застосування технології ситуаційного навчання. 

Обсяг дисципліни 

(год.) та види занять 

Денна форма: лекції (28 год.), практичні заняття (32 год.), самостійна робота (120 год.). 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні заняття (8 год.), самостійна робота (166 год.). 

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних занять; виконання 

поточного, модульного та підсумкового контролю; 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. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НБ УДПУ  

1. Зайченко І. В., Теслюк В. М., Каленський А. А. Основи педагогічної майстерності та 

етика викладача вищої школи [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / [за ред. проф. І. В. 

Зайченка] ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: 

Ліра-К, 2018. 483, [1] c.  

2. Основи педагогічної майстерності [Текст]: навч. посіб. / [уклад. В. В. Макарчук ; 

рец.: Комар О. А., Гузій Н. В.]. Умань: Алмі, 2020. 192 с. 



 

Розробник      Марія КУДЛА 

3. Педагогічна майстерність: підруч. для вищих навч. закл. / упоряд.: І. А. Зязюн, Л. В. 

Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. 3-тє вид., доповн. і переробл. 

Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 376 с.  

4. Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : [затв. МОН України як підручник 

для студ. ВНЗ] / МОН України, Академія педагогічної майстерності ; упоряд.: І. А Зязюн, 

Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко [та ін] ; за ред. І. А. Зязюна.  Київ: СПД Богданова, 

2008. 461, [3] с. 

5. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підручник. 

Київ: Ліра-К, 2018. 338, [2] c. 

Локація Згідно з розкладом 

https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/ 

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, індивідуальних завдань, захист та презентація 

ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен 

https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/

