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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
 

1.1. Мета вивчення дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність 

викладача вищої школи» є формування у здобувачів вищої школи потреб 

професійного розвитку, підвищення професійної культури та педагогічної 

майстерності в процесі зреалізування умов засвоєння технологій самоорганізації 

педагогічної діяльності. 

1.2. Виконання мети сприятиме вирішенню наступних завдань: 

‒ формуванню в аспірантів педагогічної майстерності як комплексу 

властивостей особистості викладача, що забезпечує високий рівень 

самоорганізації педагогічної діяльності;  

‒  ознайомленню з механізмами творчої самореалізації викладача вищої 

школи та в професійній діяльності та шляхами професійного 

самовдосконалення; 

‒ організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої 

взаємодії;  

‒ ознайомленню з інноваційним педагогічним досвідом, шляхом 

створення портфоліо викладача ЗВО. 

 

1.3. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліна «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» 

передбачає наявність фундаментальних і системних знань із таких дисциплін: 

«Філософія науки», «Методологія та організація наукових досліджень», 

«Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології у наукових 

дослідженнях», «Академічне письмо та доброчесність», «Іноземна мова у 

наукових дослідженнях». 

 

   1.4. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність викладача 

вищої школи» 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами освіти таких 

спеціальних компетентностей: 

 Здатність до викладацької діяльності в межах спеціальності «Освітні, 

педагогічні науки»; планувати і організовувати освітній процес у закладах 

освіти; визначати проміжні і кінцеві цілі навчання; вибудовувати взаємодію зі 

студентами, створювати здоров’язбережувальне середовище, позитивні 

міжособистісні стосунки й доброзичливий психологічний клімат (СК-4). 

 Здатність до організації та проведення науково-педагогічної діяльності у 

певній галузі освіти з використанням теоретичних та методологічних 

напрацювань власного наукового дослідження та кращих історичних і 

порівняльних педагогічних практик професійної діяльності на засадах 

академічної доброчесності (СК-7). 

1.5. Результати навчання: 

 Застосовувати способи реалізації необхідних видів   педагогічної діяльності, 

оцінки і самооцінки власних результатів у розв’язанні професійних задач; 



реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та обирати засоби 

саморозвитку (ПРН-9). 

 Демонструвати лідерські якості, вміння працювати в команді дослідників, 

ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях на засадах 

наукової етики і академічної доброчесності у науковому дослідженні та їх 

поширення і впровадження в освітню практику (ПРН-11).  

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. 

Особливості професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи 

Психолого-педагогічні особливості діяльності викладача вищої школи. 

Модель професійної педагогічної діяльності, її структурні елементи: суб’єкт 

педагогічного впливу, об’єкт педагогічного впливу, предмет спільної 

діяльності, засоби педагогічної комунікації, цілі навчання.  

Основні напрями та функції діяльності викладача вищої школи. 

Функціональні обов’язки викладача вищої школи. Вимоги до викладача вищої 

школи. Готовність викладача вищої школи до педагогічної діяльності. 

Психолого-педагогічні засади педагогічної діяльності викладача. 

 Ключові поняття: поняття педагогічна майстерність викладача вищої 

освіти, функціональні обов’язки викладача вищої школи, напрями професійної 

діяльності психолого-педагогічні засади педагогічної діяльності викладача ЗВО. 

Література: [1; 2; 4; 9, 11] 

 

ТЕМА 2.  

Якісні параметри науково-педагогічної діяльності викладача ЗВО 

Поняття майстерності педагогічної діяльності викладача, її складові. Етичні 

цінності й ціннісні орієнтації особистості викладача, їхня гуманістична 

спрямованість (відповідно до сучасних філософських теорій освіти). Навчально- 

методична робота як обов’язковий компонент педагогічної майстерності 

викладача. Напрями і форми методичної роботи з підвищення професійної 

майстерності викладачів у ЗВО. Вимоги до особистості сучасного викладача. 

Педагогічна культура і етика викладача вищого навчального закладу. Норми 

етичної поведінки викладача стосовно професій, колег, студентів. 

Ключові поняття: етика педагогічної діяльності викладача, етичні 

принципи науково-педагогічної роботи в ЗВО, нормативно-правове поле 

професійної діяльності викладача вищої школи. 

Література: 2; 4; 6; 9; 13. 

 

ТЕМА 3. 

Основні шляхи формування педагогічної майстерності викладача ЗВО 

Структура педагогічної майстерності за І. А. Зязюном: гуманістична 

спрямованість, професійна компетентність, професійні знання, професійно-

значущі якості, педагогічна техніка, педагогічні здібності. Критерії та рівні 

педагогічної майстерності сучасного викладача, їх взаємозв’язок з рівнями 

професійної діяльності. 

Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності. Здібність до педагогічної діяльності як елемент педагогічної 

компетентності в структурі педагогічної майстерності. Педагогічний досвід у 



формуванні майстерності викладача. 

Ключові поняття: гуманістична спрямованість, професійна 

компетентність, професійні знання, професійно-значущі якості, педагогічна 

техніка, педагогічні здібності. 

Література: 1; 2; 4; 7;11; 15. 

 

ТЕМА 4 

Мовлення викладача ЗВО як один з інструментів формування 

педагогічної майстерності 

Поняття про педагогічну техніку, її роль у системі професійної майстерності 

викладача, основні елементи та засоби педагогічної техніки. Характеристика 

вербальних засобів педагогічної техніки. Поняття культури мовлення. 

Комунікативні якості мовлення викладача: правильність, чистота, точність, 

доцільність. 

Ключові поняття: мова і мовлення, типи мовленнєвої виразності: вимовна, 

лексична, синтаксична, акцентуаційна, інтонаційна. 

Література: 1; 4; 7; 9; 13; 14. 

 

ТЕМА 5 

Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності 

викладача ЗВО 

Характеристика невербальних засобів педагогічної техніки, їх 

функціональне значення та особливості. Фізіологічні засоби зовнішньої 

естетичної виразності педагога (колір шкіри, очей, волосся, зріст, статура, 

постава, хода). Функціональні засоби зовнішньої виразності (візуальний контакт, 

міміка, жести, пантоміміка, дистанція). Міміка викладача, її елементи, засоби 

виразності та умови продуктивного використання. Пантомімічна культура 

викладача. Особливості та умови ефективності педагогічних жестів, пози, ходи 

викладача. Соціальні засоби зовнішньої естетичної виразності (одяг, взяття, 

зачіска, прикраси, аксесуари, макіяж). 

Ключові поняття: внутрішня (концентрація розумових і фізичних 

здібностей педагога на досягненні дидактичної і виховної мети, зняття зайвої 

напруженості, розподіл уваги (велике, середнє, мале коло), спостереження за 

готовністю учнів до роботи, їхньою реакцією на викладення навчального 

матеріалу, активністю, зацікавленістю, створення творчої ділової атмосфери під 

час навчання, збереження впевненості, самовладання за будь-яких умов, 

саморегуляція) і зовнішня (вербальні та невербальні засоби). 

Література: 1; 3; 6; 9; 12. 

 

ТЕМА 6 

Педагогічний артистизм викладача ЗВО 

Поняття артистизму та його значення у науково-педагогічній діяльності. 

Особистісна виразність та привабливість як основа артистизму, особливості 

педагогічної привабливості, її види, етичні, естетичні та інтелектуальні якості. 

Роль та місце системи К. Станіславського у формуванні педагогічного 

артистизму, її основні принципи та методи. Проблема творчого самопочуття 

педагога. Лекція як «театр одного актора». Поняття про режисуру педагогічної 

дії, основи її драматургії, особливості використання мізансцен на лекції та 



виховному заході. Педагогічна увага, її значення у професійній діяльності 

викладача, особливості, види. Технологія управління педагогічною увагою. 

Педагогічна уява як особливий тип творчої уяви. Технологія „налаштування” 

педагога на творчу взаємодію зі студентами. 

  Ключові поняття: культура зовнішнього вигляду, культура педагогічного 

спілкування, психологічна саморегуляція, культура мовлення. 

Література: 1; 2; 5; 8; 10; 13. 

 

ТЕМА 7 

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. Педагогічний такт 

його складові та умови вияву. Естетичний аспект такту. Особливості вибору 

педагогічного такту. Вибір тактики. Специфіка педагогічного такту. Вимоги 

педагогічної моралі. Умови опанування педагогічним тактом. Функції і 

принципи педагогічного такту. 

Ключові поняття: етичний кодекс викладача, рефлексія викладача, рефлексія 

студентів, педагогічний такт. 

Література: 1; 2; 4; 8;10; 12. 
 

3. СТРУКТУРА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ»  

 

денна/заочна форма навчання 
Назва теми Всього Кількість годин Контрльні 

заходи Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

ТЕМА 1. 
Особливості 
професійно- 

педагогічної 

діяльності викладача 

вищої школи 

 
20 

 
6 

 
2 

 
0,5 

 
2 

 
0,5 

 
13 

 
15 

Поточне 

опитування; 
проблемні 

завдання 

ТЕМА 2. 
Якісні параметри 

науково-
педагогічної 

діяльності викладача 

ЗВО 

 
20 

 

6 
 

4 
 

0,5 
 

4 
 

0,5 
 

10 
 

15 

Аналітичні 
звіти, 
реферати; 
проблемні 
практичні 

завдання 
ТЕМА 3. 
Основні шляхи 
формування 
педагогічної 
майстерності 
викладача ЗВО 

 

20 
 

6 
 

2 
 

0,5 
 

2 
 

0,5 
 

10 
 

15 

Поточне 

опитування; 

розробка 

класифікації 

та її 
обґрунтування 

ТЕМА 4. 
Мовлення 

викладача ЗВО 

як один з 

інструментів 

формування 

педагогічної 

майстерності 

 

20 
 

6 
 

2 

 

0,5 

 

2 

0,5  

10 

 

16 

Доповіді і 

виступи на 

наукових 

заходах. 



ТЕМА 5. 
Педагогічна техніка 

як основа 

педагогічної 

майстерності 

викладача ЗВО 

20 
 

6 

 

2 

 

1 

 

2 

0,5  

12 

 

15 

Презентації 

результатів 

виконаних 

завдань 

ТЕМА 6. 
Педагогічний 
артистизм викладача 
ЗВО 

20 
 

6 

 

4 

 

1 

 

4 

0,5  

13 

 

15 

Розробка 
командної 
презентації 

ТЕМА 7. 
Рефлексивні уміння 

викладача вищої 

школи 

 

20 
 

6 
 

4 
 

1 
 

4 

0,5  

12 
 

15 
Виконання 

тестових 

завдань, 

виконання 
практичних 

вправ 

Разом 120  20 6 20 4 80 110  
 

4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

Тема. Ідеал викладача на сучасному етапі розвитку вищої школи 

Питання для обговорення: 

1. Поняття педагогічної діяльності, її структура та специфіка 

2. Основні напрями та функції діяльності викладача вищої школи 

3. Вимоги до викладачів вищої школи, їх права та обов’язки 

4. Компетентнісна модель науково-педагогічного працівника 

5. Готовність викладача вищої школи до педагогічної діяльності 

6. Самовиховання і самоосвіта в системі підготовки викладача 

Проблемні питання і завдання: 

1. Цінності та ціннісні орієнтації у системі науково-педагогічної 

діяльності викладача ЗВО. 

2. Поняття «цінність», «ціннісні орієнтації». 

3. Проблема формування ціннісних орієнтацій викладача ЗВО.  

Література: 1; 2; 6; 10; 12; 15.     

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Професійно особистісні характеристики викладача як суб’єкта 

педагогічної діяльності 

Питання для обговорення: 

1. Основні методи інноваційного викладання: мікровикладання, 

мікроаналіз, само-програмування, самопідготовка. 

2. Метод моделювання: «Гарвардський метод випадку»; «баскет-метод»; 

метод розробки проектів; метод вирішення інцидентів (чи «метод 

Пілерса»); метод поступового ознайомлення з ситуацією; динамічний 

ситуаційний метод і ін. 

3. Метод імітацій. 

4. Технологія проблемного навчання. 

5. Проблемно-розвиваюче навчання. 

Література: 4; 5; 12; 15. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Основи комунікативної культури педагога 



Питання для обговорення: 

1. Студентоцентричність сучасної вищої освіти. 

2. Особистісні якості викладача ЗВО. 

3. Лексичний апарат педагога і культура мови. 

4. Важливість використання та уникання сленгів, жаргонів та арго в 

педагогічній діяльності. 

Проблемні питання: 

1. Поняття культури мови. 

2. Орфоепія в живій бесіді. 

3. Вибір граматичних форм і конструкцій 

Література: [2; 4; 7; 15] 
 

Практичне заняття № 4 

Тема. Шляхи формування педагогічної культури викладача ЗВО. 

Питання для обговорення: 

1. Особливості, функції педагогічного спілкування. 

2. Педагогічне спілкування як діалог. 

3. Структура педагогічного спілкування. 

4. Стиль педагогічного спілкування 

Проблемні питання: 

1. Бар'єри спілкування. 

2. Ускладнення, що виникають у процесі спілкування 

3. Правила педагогічного спілкування. 

4. Техніки ведення конструктивного діалогу із учасниками освітнього 

процесу 

Література: 2; 4; 7; 15. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Гуманізація навчання як основа педагогічного спілкування 

викладача вищої школи. 

Питання для обговорення: 

1. Зміст і структура педагогічного спілкування. 

2. Етапи педагогічного спілкування. Особливості педагогічного спілкування 

у ЗВО. 

3. Стиль спілкування у навчальній аудиторії. Прийоми активізації 

пізнавальної діяльності студентів під час перевірки знань: формування 

пізнавальних інтересів; залучення кожного студента до навчальної 

діяльності. 

4. Техніка активного слухання педагога. 

Література: 1; 3; 5; 10; 13. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Самовиховання як основа формування педагогічної майстерності 

викладача. 

Питання для обговорення: 

1. Елементи педагогічної майстерності. 

2. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 



3. Самовиховання викладача: професійна компетентність, здібності до 

педагогічної діяльності, комунікативність, перцепція, динамізм 

особистості, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування, 

креативність, критерії майстерності, рівні майстерності. 

Література: [2; 4; 7; 15] 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Педагогічна етика викладача вищої школи 

Питання для обговорення: 

1. Рефлексія педагогічної діяльності як складова педагогічної 

майстерності викладача 

2. Педагогічний такт його складові та умови вияву. Естетичний аспект 

такту 

3. Функції і принципи педагогічного такту 

Проблемні питання: 

1. Педагогічна взаємодія на принципах толерантності. 

2. Комунікативна спрямованість реакцій педагога на затримку відповідей 

студентів 

3.  Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій 

педагога на занятті. 

Література: 2; 4; 7; 15.   

 

Самостійна робота 

№ 

п/п 
ТЕМАТИКА 

1 Поняття «педагогічна майстерність» та його складові. 

2 Основні елементи педагогічної майстерності викладача ЗВО 

3 Критерії педагогічної майстерності сучасного викладача ЗВО. 

4 Рівні педагогічної майстерності викладача ЗВО 

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 ЗВО 

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

викладача ЗВО. 

9 Поняття «педагогічна техніка» та його зміст. 

10 Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному процесі ЗВО 

11 Складові педагогічної техніки викладача ЗВО. 

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. 



18 Педагогічне спілкування як діалог. 

19 Функції педагогічного спілкування. 

20 Стилі педагогічного спілкування. 

 

5. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність викладача вищої 

школи» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- розвʼязання тестових завдань; 

- завдання на конструювання оптимального набору понять і категорій 

власного дослідження; 

- поточне опитування; 

- вирішення проблемних запитань; 

- презентації портфоліо; 

- екзамен. 

Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-

бальною шкалою) з 

дисципліни визначається за 

шкалою оцінювання: За 

шкалою університету 

За національною 

Шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64  Е (достатньо) 

35-58 Незадовільно FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 
Номер 

теми 

1. Друковані роздаткові матеріали 1‒7 

2. Методичні матеріали для проведення інформаційно- 

комунікаційної роботи 

1‒7 

3. Електронний варіант лекцій 1‒7 

4. Електронний варіант практичних занять 1‒7 
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