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 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

Педагогічні знання, уміння та навички необхідні людині для вирішення професійних 

завдань у закладах освіти різних освітніх рівнів. Крім цього вони допоможуть налагодити 

взаємовідносини у роботі з працівниками та різними соціальними групами, ділові стосунки, 

допоможуть самовдосконалюватись особистості. Її опанування залежить від належних знань 

з філософії, психології, анатомії й фізіології, соціології, що визначають як і чому 

відбувається розвиток людини, як впливає на нього спадковість, середовище, спілкування, 

виховання та діяльність, яке значення мають для цього самовиховання та самоосвіта. 

Педагогіка – це складна людинознавча наука, вивчення її може стати цікавим і легким, 

за умови сформованої належної мотиваційної спрямованості, та логічного і послідовного 

змістового наповнення. 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича об’єднано 

навчальні дисципліни “Педагогіка” і спецкурс “Основи педагогічної майстерності” у 

єдиному вираженні як навчальна дисципліна «Педагогіка з основами педмайстерності», 

призначена для студентів у галузі знань 01 Освіта.  

Розвиваючись педагогіка як наука постійно розширює свої межі, але осягнувши 

«Педагогіку з основами педмайстерності» здобувачі вищої освіти знатимуть провідні 

педагогічні категорії, закономірності, методи і прийоми навчання та виховання 

підростаючого покоління, збагнуть закономірний зв'язок між психологічними особливостями 

та відповідною педагогічною взаємодією.  

2. Метою навчальної дисципліни є озброєння студентами знаннями з загальної 

педагогіки та основ педагогічної майстерності, сформувати професійно-педагогічні уміння та 

потребу професійного розвитку. Ця мета може бути реалізована за умови вивчення 

технології самоорганізації педагогічної діяльності та набуття студентами певних знань, умінь 

та навичок.  Дисципліна дозволить сформувати компетенції, необхідні для ефективної 

роботи у закладах середньої освіти, включення їх у професійну діяльність. 

3. Завдання 

Навчання здобувачів освіти розпізнавати фізіологічні, психологічні та соціальні 

особливості школяра, класного колективу з метою проектування їх розвитку, навчання та 

виховання; застосовування найефективніші форми і методи керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю учнів під час здобуття ними середньої освіти; аналіз передового 

педагогічного досвіду; створення умови для формування у майбутніх учителів гуманної 

позиції власної педагогічної діяльності; формування позитивної професійно-педагогічної 

мотивації та умінь майбутніх учителів. 

4. Пререквізити. Професійно-орієнтовані дисципліни, пов'язані з фаховою 

підготовкою працівника будь-якої галузі, психолого-педагогічні дисципліни тощо. 

5. Результати навчання  
Загальні компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:  

 здатність аналізувати та критично мислити; 

 здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;  

 здатність генерувати нові ідеї.  

 

Спеціальні компетентності 

 здатність об'єктивно оцінювати можливості розвитку здобувача;  

 здатність будувати коректну і тактовну комунікативну взаємодію зі здобувачами 

освіти та їх батьками; 

 здатність і вміння проводити заняття у закладах середньої освіти; 

 здатність працювати успішно та якісно у закладах середньої освіти на педагогічних 

посадах. 

 

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати: 

 визначення основних і додаткових категорій педагогіки; 

 генезис педагогіки та основні нормативно-правові засади професійно-педагогічної 

діяльності в освітньому процесі; 



 характеристику змісту освіти; 

 основні методи навчання; 

 ефективні засоби навчання; 

 види і форми організації навчання; 

 особливості і способи перевірки та оцінки результатів навчання; 

 посадові обов’язки учителя та інших членів шкільного колективу; 

 структуру педагогічної діяльності; 

 поняття педагогічної майстерності та її основні елементи; 

 структуру педагогічної техніки; 

 умови ефективного професійного мовлення вчителя; 

 функції та стилі педагогічного спілкування; 

 стратегії педагогічної взаємодії; 

 закономірності і принципи навчання, виховання і управління закладом середньої 

освіти. 

 

На підставі вивченого матеріалу студенти повинні вміти:  

 уміти самостійно орієнтуватися у педагогічній ситуації та перетворювати її у 

педагогічну задачу з продуктивним розв’язком; 

 уміти організувати освітній процес, незалежно від неочікуваної, а деколи 

неадекватної, поведінки здобувачів освіти та їх батьків; 

 спланувати, реалізувати та проаналізувати урок чи інше заняття у закладі освіти; 

 організовувати міжособистісну взаємодію з іншими учасниками освітнього процесу. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Загальні основи педагогіки та педагогічної майстерності 

Тема 1.1. Предмет, завдання, основні категорії  педагогіки та її структура 

1. Поняття про педагогіку як науку, її основні історичні етапи розвитку. 

2. Предмет, завдання і основні категорії педагогіки. 

3. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

4. Особливості професійної педагогічної діяльності. Кваліфікаційна характеристика та 

професіограма вчителя. 

 

Тема 1.2. Система освіти  та виховання у зарубіжних країнах 

1. Поняття про систему освіти, її структура та принципи побудови. Освітні та освітньо-

кваліфікаційні рівні. 

2. Система освіти в країнах світу (США, Англія, Німеччина, Франція та ін.) 

3. Болонський процес і єдиний європейський освітній простір. 

 



Тема 1.3. Зміст педагогічної майстерності вчителя та шляхи її формування і реалізації 

1. Педагогічна майстерність як система. Критерії і рівні майстерності педагога. 

2. Педагогічна культура як основа формування педагогічної майстерності. 

3. Шляхи формування і реалізації педагогічної майстерності.  

 

Тема 1.4. Загальні закономірності розвитку і соціалізації особистості та їх 

використання учителем у навчально-виховному процесі 

1. Основні фактори розвитку та формування особистості.  

2. Вікова періодизація у педагогіці. Характеристика вікових етапів у розвитку 

школярів. 

3. Суть процесу соціалізації особистості, її види та механізми 

4. Фактори та інститути соціалізації 

 

Тема 1.5. Майстерність педагогічного спілкування 

1. Суть педагогічного спілкування та його функції. 

2. Моделі та бар’єри, стилі педагогічного спілкування. 

3. Майстерність організації педагогічного спілкування з дітьми шкільного віку. 

Тема 1.6. Розв’язання педагогічних ситуацій, задач і конфліктів 

1. Розв’язання педагогічних ситуацій як основа формування педмайстерності. 

Алгоритм аналізу педагогічних ситуацій і рішення педагогічних задач. 

2. Стратегія взаємодії як засіб розв’язання педагогічних ситуацій. 

3. Різновиди конфліктів і умови їх попередження (за В. Филипчуком). 

 

Тема 1.7. Цілісний педагогічний процес при вивченні профільного предмета у закладі 

освіти 

1. Сутність педагогічного процесу та його рушійні сили. 

2. Педагогічний процес як цілісна система. 

3. Закономірності педагогічного процесу. 

4. Організація педагогічного процесу. 

 

Змістовий модуль 2. 

Майстерність учителя під час взаємодії з учнями  

у закладі середньої освіти 

Тема 2.1. Предмет і завдання дидактики. 

1. Поняття про дидактику, її предмет, завдання та основні категорії. 

2. Навчальний процес як цілісна система. Компоненти процесу навчання. Функції 

навчання. 

3. Основні закономірності й принципи навчання. 

Тема 2.2. Суть процесу навчання у загальноосвітній школі 

1. Структура діяльності вчителя. 

2. Організація пізнавальної діяльності учнів. 

3. Види навчання. 

 

Тема 2.3. Зміст освіти в національній школі 

1. Поняття змісту освіти. Фактори, що зумовлюють зміст освіти.  

2. Наукові вимоги до формування змісту освіти. 

3. Нормативні документи, які регламентують зміст загальної середньої освіти. 

Державний стандарт загальної середньої освіти. 

 

Тема 2.4. Застосування учителем на уроках методів й засобів навчання 

1. Поняття «метод», «прийом» навчання. Підходи до класифікації методів навчання. 

2. Класифікація методів навчання, їх характеристика. 

3. Проблема вибору методів навчання. 

4. Засоби навчання – важливі чинники засвоєння знань. 



 

Тема 2.5. Майстерність учителя на уроці 

1. Управління пізнавальною діяльністю під час вивчення нового матеріалу та під час 

перевірки ЗУН 

2. Майстерність використання дошки як засобу активізації пізнавальної діяльності 

школярів 

3. Аналіз та самоаналіз уроку як шлях до педагогічної майстерності 

 

Тема 2.6. Урок як основна форма організації навчання 

1. Поняття про форми організації навчання. Історичний розвиток форм організації 

навчання. 

2. Особливості класно-урочної системи навчання.  

3. Класифікація форм організації навчання. Урок як основна форма організації 

навчання (мета і типи уроків). 

 

Тема 2.7. Складання плану-конспекту різних типів уроків 

1. Сучасні вимоги до уроку. 

2. Підготовка вчителя до уроку.  

3. Складання поширеного плану-конспекту уроку.  

4. Аналіз та оцінювання ефективності уроку. 

 

Тема 2.8. Теоретичні основи педагогічного контролю у школі 

1. Суть та основні функції педагогічного контролю. 

2. Види, форми та методи педагогічного контролю. 

3. Вимоги до організації педагогічного контролю. 

4. Оцінювання і оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

 

Тема 2.9. Виховання як цілеспрямована система формування особистості. Суть процесу 

виховання 

1. Поняття про національне виховання та його особливості у сучасній школі. 

2. Суть процесу виховання, його структура та рушійні сили. 

3. Мета, завдання виховання у сучасній школі.  

4. Аналіз загальних закономірностей та принципів виховання. 

 

Тема 2.10. Майстерність педагога-вихователя 

1. Виховання як складова ЦПП та як основна функція педагога. Основні уміння 

вихователя. 

2. Структура майстерності вихователя. План виховної роботи 

3. Робота  класного керівника у школі як вихователя школярів. Психолого-педагогічна 

характеристика 

4. Робота з важковиховуваними, обдарованими та дітьми з особливими потребами. 

 

Тема 2.11. Зміст та характеристика основних напрямів виховання 

1. Мета, завдання, зміст основних напрямів виховання (розумового, морального, 

трудового, естетичного, фізичного,  економічного, екологічного, правового, статевого 

виховання). 

2. Шляхи та форми реалізації завдань основних напрямів виховання. 

3. Вихованість особистості дитини як результат реалізації змісту основних напрямів 

виховання, критерії та рівні вихованості. 

 

Тема 2.12. Застосування форм, системи методів і засобів виховання учителем 

1. Поняття методу, прийому, засобу виховання. 

2. Класифікація методів виховної роботи. 

3. Характеристика основних методів виховання. 



 

Тема 2.13. Виховна справа як основна форма організації виховного процесу 

1. Порівняльний аналіз понять "виховний захід", "виховна справа", "колективна творча 

справа". 

2. Колективні творчі виховні справи П.Іванова. 

3. Вимоги до складання плану-конспекту виховних заходів і справ. 

 

Тема 2.14. Наукові засади управління загальноосвітнім середнім закладом 

1. Органи управління освітою, їх функції, структура. Принципи управління освітою. 

2. Загальноосвітня середня школа як підґрунтя освіченої людини. Різновиди шкільних 

класів і особливості педдіяльності з учнями у них. 

3. Планування роботи школи. Організація внутрішкільного контролю.  

4. Основні форми методичної роботи учителів політології в школі. 

 

Тема 2.15. Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя 

1. Характеристика педагогічної техніки як складової педагогічної майстерності. 

2. Шляхи оволодіння педагогічною технікою. 

3. Взаємозв’язок педагогічної техніки і театрального мистецтва.  

 

Тема 2.15. Елементи акторської майстерності 

1. Діагностичні вправи акторської майстерності 

2. Ідеї театрального мистецтва у педагогіці. Система Станіславського. 

3. Способи оволодіння елементами театральної педагогіки (підбір і проведення вправ 

на розвиток уваги, уяви, творчості). 

 

3.2.1. Теми семінарських або практичних занять 

 

№ 

  

Назва теми 

1 2 

Змістовий модуль 1.  

Загальні основи педагогіки та педмайстерності 

1 Особливості професійної педагогічної діяльності. 

2 Система загальної середньої освіти  та виховання у зарубіжних країнах 

3 Загальні закономірності розвитку і соціалізації особистості та їх врахування учителем 

у освітньому процесі 

4 Розв’язання педагогічних ситуацій і задач 

5 Педагогічні конфлікти: види, причини, і попередження 

 

Змістовий модуль 2. 

Майстерність учителя під час взаємодії з учнями на заняттях  

у закладах середньої освіти 

6 Суть процесу навчання у загальноосвітній школі 

7 Джерела змісту освіти: суть, призначення, різновиди 

8 Вибір активних методів навчання і форм роботи учнів на уроці. 

9 Підготовка та оцінювання ефективності уроку  

10 Педагогічні умови оцінювання учнів 

11 Реалізація мети основних напрямів виховання 

12 Робота з важковиховуваними, обдарованими та дітьми з особливими потребами.  

13 Виховна справа як основна форма організації виховного процесу 

14 Посадові обов’язки і права учителя, завучів, директора, учнів та їх батьків 

15 Застосування елементів акторської майстерності у педагогічній діяльності 



 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

 

№ 

  

Назва теми 

 

 2 

Змістовий модуль 1.  

Загальні основи педагогіки та педмайстерності 

1 Опрацювати книгу і зробити коротке інформативне повідомлення “Непізнаний 

Шаталов” з книги І.Підласого “Практична педагогіка або три технології” (С.167 

- 173). 

2 Проаналізувавши статтю С.Болсун «Модель ідеального вчителя» (Рідна школа. 

– 1999. – №2), зробити схему “Модель ідеального вчителя” 

3 Підготувати реферат “Мова жестів Алана Піза” 

4 PR-технології у педагогічній діяльності 

Змістовий модуль 2. 

Майстерність учителя під час взаємодії з учнями на заняттях  

у закладах середньої освіти 

5 Реферат “Реалізації інтерактивного навчання у сучасній школі” 

6 Підготуватись до участі у навчально-педагогічній грі “Форми і методи 

активного навчання” за книгою П.Щербаня (С.60-61) 

7 Підготуватись до участі у навчально-педагогічній грі “Заохочувальна роль 

оцінки” за книгою П.Щербаня (С.77-78) 

8 Есе «Система Станіславського у педагогічній діяльності» 

9 Реалізація інтерактивного навчання у закладі середньої освіти 

10 Підготувати педагогічне портфоліо майбутнього педагога 

 

3.2.3. Самостійна робота 

 

№ 

 

Назва теми 

Змістовий модуль 1.  

Загальні основи педагогіки та педмайстерності 

1 
Скласти таблицю "Видатні педагоги" (прізвище педагога, роки життя, основні 

праці, основні педагогічні ідеї) 

2 

Опрацювавши основні нормативні документи, що стосуються загальноосвітньої 

школи, зробити короткий конспект Закону України «Про освіту» від 5 вересня 

2017 (статті 1, 6,7, 10, 12, 20) та ЗУ «Про загальну середню освіту» від 

16.01.2020 (статті 1,3,4,8,10) 

3 
Опрацювати книгу В.Сухомлинського “Сто порад вчителю”, визначити тезами 

головне з порад (поради № 2, 3, 6, 7, 33, 36, 37, 56, 58, 99 ) 

4 

Зробити таблицю «Анатомо-фізіологічні, психологічні та соціальні особливості 

розвитку дітей дошкільного, молодшого шкільного, підліткового і юнацького 

віку» 

5 
Із збірника педагогічних задач виписати дві і записати можливі шляхи 

розв’язання, вказавши найоптимальніший на вашу думку 

6 

Опрацювавши книгу В. Филипчука “Соціальні конфлікти: їх суть і вирішення” 

(С.23 - 29), визначити способи попередження і подолання педагогічних 

конфліктів 

Змістовий модуль 2. 



Майстерність учителя під час взаємодії з учнями на заняттях  

у закладах середньої освіти 

 

7 Зробити порівняльну таблицю “Закономірності і принципи навчання” за 

підручниками “Педагогіка” (авторів М. Фіцули і Н. Волкова) 

8 Індивідуальне письмове повідомлення “Способи активізації пізнавальної 

діяльності учнів.” 

9 Опрацювати і здати короткий конспект розділу “Обираємо методи” з книги 

І.Підласого “Практична педагогіка” (С.471 - 506) 

10 Підготуватись до участі у навчально-педагогічній грі “Форми і методи 

активного навчання” за книгою П.Щербаня (С.60-61) 

11 Підготувати за підручником таблицю “Методи навчання” (назва методу, коротка 

характеристика, вимоги до застосування) 

12 Скласти поширений план-конспект стандартного уроку (тип уроку і вік учнів за 

вибором) 

13 Підготувати інформацію“12-бальну шкалу оцінювання з професійноорієнтовної  

дисципліни” з книги “Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти” (Київ, 2000). 

14 Підібрати диференційовані завдання для учнів з вашого фахового предмету (на 4 

рівні складності за 12-бальною шкалою по 3 завдання) 

15 Написати есе з обов’язковим аналізом основних праць “Порівняльний аналіз 

спадщини А.Макаренка і В.Сухомлинського про виховання дитини у колективі” 

16 Написати твір-роздум “Мій рівень вихованості” 

17 Змоделювати план виховної роботи класного керівника на півріччя. 

18 Скласти поширений план-конспект виховного заходу 

19 Опрацювати “Положення про загальноосвітній навчальний заклад” від 2010 

року і зробити конспект статей 71 – 91. 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тези, тестування, есе, реферат, 

творча робота, лабораторна, проектна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є екзамен.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

- тести; 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 



(рейтингової) шкали). Це робить окремо кожен викладач з огляду на особливості групи та 

кількість годин. 
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