
ТРЕНІНГ ПРФЕСІЙНОГО САМОУСВІДОМЛЕННЯ 
Мета курсу – формування потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися; максимально повно проявляти свій індивідуальний 
потенціал, творчо його самореалізовувати у професійній діяльності з метою 
забезпечення високого кінцевого результату в аспекті створення аналогічних умов 
для прояву індивідуальності студентів, їхньої самореалізації у навчально-виховній 
діяльності. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як психолого-
педагогічний супровід професійного самовизначення, педагогічний контроль в 
системі освіти, психологічний тренінг викладача тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність використовувати технології формування готовності до 
професійного самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної педагогічної 
діяльності; здатність застосовувати систему особистісно-зорієнтованого навчання; 
здатність використовувати технології формування та розвитку особистості студента; 
з'ясовувати роль інноваційних процесів у подоланні кризи сучасної освіти; здатність 
використовувати елементи акторської майстерності у професійній діяльності; 
здатність розвивати та саморозвивати психолого-педагогічні якості; здатність 
підвищувати творчу активність.;  

Програмні результати навчання: 
знати: призначення педагога в розвитку суспільства і місії у становленні 

особистості майбутнього фахівця; основні характеристики педагогічної майстерності; 
репертуар невербальної комунікації (мова тіла, міжособистісний простір, часова 
характеристика спілкування), шляхів досягнення зовнішньої виразності викладача; 
засоби виразності мовлення, образні бачення в педагогічній розповіді;  вимоги до 
техніки мовлення педагога; педагогічну культуру, культуру мовлення та культуру 
взаємодії; техніку мовлення, та невербального спілкування; основи такту, уваги та 
спостережливості; основи творчості та мистецтва; елементи акторської та 
режисерської майстерності. 

уміти: здійснювати аналіз педагогічних ситуацій; розв’язувати педагогічні 
задачі; прогнозувати результат навчального та виховного процесу; чітко, логічно, 
виразно висловлювати свої думки (дидактичні вміння); переконувати, 
використовуючи вербальні та невербальні засоби впливу; раціонально моделювати та 
здійснювати самоконтроль власної поведінки; керувати увагою та добирати прийоми 
активізації уяви студентів; регулювати міжособистісні стосунки.  

володіти: навичками  здійснювати аналіз майстерності педагога; умінням 
гідної самопрезентації, здатність управляти своїм зовнішнім виглядом, доцільно 
використовуючи невербальні засоби у спілкуванні; навичками розуміння сутності 
професійного педагогічного спілкування як діалогу і вміння реалізувати критерії 
діалогічної взаємодії; навичками долати бар’єри у спілкуванні, забезпечувати єдність 
співрозмовників, знаходячи спільні інтереси, формуючи почуття „МИ”; навичками 
аналізувати педагогічні ситуації, виокремлюючи прийоми педагогічної взаємодії;  
навичками усвідомлення суті гуманістичного навчання, його переваг над 
авторитарним.  

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 
Людська діяльність, педагогічна діяльність, наукова діяльність, виробнича 

діяльність, діяльність у мистецтві, професійні функції, професійні обов’язки вчителя, 
педагогічна мета, мотив педагогічної діяльності, педагогічні дії, педагогічні уміння, 
педагогічна система, функціональні компоненти педагогічної системи, рефлексивне 
керівництво. педагогічна майстерність, гуманістична спрямованість, професійна 



компетентність, здібності до педагогічної діяльності, комунікативність, перцепція, 
динамізм особистості, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування, 
креативність, критерії майстерності, рівні майстерності, педагогічна ситуація, 
педагогічна задача, самовиховання, система самовиховання,  педагогічна техніка, 
внутрішня техніка, зовнішня техніка, невербальна комунікація, статична експресія, 
динамічна експресія, фізіономіка, артефакти, такесика, просодика, екстралінгвістика, 
кінесіка, міміка, жестикуляція, вербальні дії, міжособистісний простір, часові 
характеристики спілкування. мовлення, монолог, діалог, комунікативна функції 
мовлення, психологічна функція мовлення, пізнавальна функція мовлення, 
організаційна функція мовлення, раціональна організація навчально-пізнавальної 
діяльності, педагогічне спілкування, професійне педагогічне спілкування, 
непрофесійне педагогічне спілкування, перцептивний бік спілкування, інтерактивний 
бік спілкування, комунікативний бік спілкування, суб’єкт-суб’єктний характер 
педагогічного спілкування, функціонально-рольове спілкування, особистісно 
орієнтоване спілкування, структура педагогічного спілкування, стиль педагогічного 
спілкування, конфлікт. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Елементи педагогічної майстерності у професійній діяльності.  Сутність 

педагогічної діяльності.   Суспільна значущість професії педагога, функції. Поняття 
педагогічної діяльності, її структура. Професійно-педагогічна діяльність як мета-
діяльність. Розповідь педагога як модель педагогічної діяльності. Педагогічна 
майстерність і особистість педагога. Специфіка педагогічної діяльності педагога. 
Особливості сприймання педагога студентами.  Сутність педагогічної майстерності як 
комплексу властивостей особистості. Елементи педагогічної майстерності у 
професійній діяльності педагога: гуманістична спрямованість діяльності педагога, 
професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка. Шляхи 
оволодіння педагогічною майстерністю. Педагогічна техніка викладача.  Поняття 
педагогічної техніки. Ознайомлення з двома групами компонентів, що включає у себе 
педагогічна техніка. Зовнішня естетична виразність педагога.  Естетичний образ 
вчителя. Культура зовнішнього вигляду: одягу, зачіски, макіяжу, пантоміміки, 
міміки.. Естетика погляду,  постави, ходи,  жестів тощо. Важливість для педагога 
виробити систему умінь та навичок організації своєї зовнішності. Техніка педагога в 
управлінні собою. Основні способи управління собою: виховання доброзичливості і 
оптимізму, контроль за своєю поведінкою, самонавіювання, розрядка в діяльності. 
Поради В.О.Сухомлинського щодо виховання  “сердечної рівноваги”.  Загальна 
характеристика методів саморегуляції  психічного стану та настрою (рефлексія, 
аутогенне тренування, релаксація, бібліотерапія,  працетерапія, музикотерапія тощо.) 
Самонавіювання як ефективний спосіб саморегуляції. Техніка самонавіювання. 
Метод вербального самонавіювання. Правила ефективного самонавіювання. 
Майстерність педагога у керуванні мімічною, пантомімічною виразністю та 
психофізичним самопочуттям.  Майстерність педагогічного спілкування. Поняття 
педагогічного спілкування, його особливості.  Функції педагогічного спілкування: 
пізнання особистості, обмін інформацією, організація діяльності, обмін ролями, 
співчуття, самоствердження. Види спілкування: професійне та непрофесійне. Поняття 
стилю як усталеної системи способів і прийомів, які використовує педагог у 
взаємодії. Ставлення педагога до дітей та володіння ораторською технікою як якість, 
яка визначає стиль спілкування педагога (активно-позитивне, пасивно-позитивне, 
ситуативно-негативне, стійке негативне). Три основні стилі керівництва: 
авторитарний, демократичний, ліберальний. Характеристика різних стилів 
спілкування (спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю; стиль 



педагогічного спілкування, що ґрунтується на дружньому ставленні; спілкування-
дистанція, спілкування-залякування, спілкування - загравання). Конфлікт під час 
спілкування. Основні прийоми вирішення конфліктної ситуації. Поняття такт, 
педагогічний такт. Специфіка педагогічного такту. Принципи педагогічного такту. 
Комунікативність педагога у професійній діяльності. Мовлення педагога як елемент 
педагогічної техніки, як засіб педагогічної праці. Професійні особливості мовленнєвої 
діяльності педагога. Умови ефективності професійного мовлення педагога. Шляхи 
вдосконалення мовлення майбутнього педагога: самоконтроль і розвиток культури 
мовлення; самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення; самоконтроль і 
розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні; 
розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості. Майстерність 
педагогічної взаємодії. Переконування та навіювання як важливі способи 
комунікативного впливу в процесі навчання та виховання. Завдання процесів 
переконування і навіювання. Місце переконування в системі способів 
комунікативного впливу. Формула переконування. Перебудова хибних переконань.  
Умови ефективності переконування. Загальна характеристика навіювання і його роль 
в педагогічному процесі. Види навіювання. Педагогічна техніка різних видів 
навіювання.Форми педагогічного навіювання. Умови ефективного використання 
навіювання у педагогічній практиці.  

Професійне самоусвідомлення майбутнього викладача. Педагогічна задача і 
педагогічна ситуація в професійній діяльності педагога. Сутність понять «педагогічна 
ситуація» і «педагогічна задача». Алгоритм аналізу педагогічної задачі.  Позиції 
педагога майстра й педагога – початківця у розв’язанні педагогічних задач. Система 
вправ для навчання аудіювання. Педагогічна майстерність як мистецька дія. 
Театральне мистецтво у вимірах педагогіки. Поняття “педагогічний талант”. 
Чарівність у педагогічній діяльності. Принципи системи К.Станіславського і урок. 
Вимоги системи К.Станіславського до розвитку педагогічної майстерності. Типологія 
актора-вчителя. Методи завоювання уваги аудиторії: активний, пасивний.  Елементи 
акторської майстерності в педагогічній діяльності. Майстерність педагога в 
управлінні навчально-виховним процесом. Педагогіка співробітництва в школі. 
Головні тези гуманістичної педагогіки. Майстерність вчителя в керівництві 
пізнавальною діяльністю студентів. Діалог викладача та студента  у процесі навчання. 
Суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування. Показники педагогічної 
ефективності лекції-діалогу: високий рівень мотивації навчання; взаєморозуміння; 
високий рівень пізнавальної активності студентів; взаємна задоволеність викладача та 
студентів  спільною працею. Загальні умови включення студентів у діалог. Суть 
майстерності вихователя. Структура майстерності вихователя.  Методика вивчення 
передового педагогічного досвіду. Вивчення передового педагогічного досвіду (ППД) 
- один із шляхів оволодіння педагогічною майстерністю. Методологічні засади 
передового педагогічного досвіду. Загальна характеристика  та види передового 
педагогічного досвіду.  Етапи освоєння передового педагогічного досвіду.  
Компоненти вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Критерії 
оцінки передового педагогічного досвіду. Педагогічна творчість та іноваційна 
діяльність передових вчителів України. Технології становлення педагогічної 
майстерності педагога. Програма самоосвіти сучасного вчителя. Проектування 
професійної самоосвіти та саморозвитку вчителя. Рефлексія та самокорекція 
професійної діяльності. Типи і форми рефлексії. Алгоритм рефлексійної діяльності. 
Рефлексивні техніки та стратегії. Рефлексія рівня своєї педагогічної майстерності у 
розв’язанні професійних завдань навчання, виховання та розвитку особистості 
школяра. Професійно-педагогічні вимоги до технологічних умінь викладача іноземної 



мови: операционально-методичні уміння, психолого-педагогічні уміння, діагностичні 
уміння, уміння оцінювати і контролювати,  науково-дослідні уміння.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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