
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК І ВИКЛАДАЦЬКА  МАЙСТЕРНІСТЬ 
Мета курсу – розвиток загальних та фахових компетентностей майбутніх 

викладачів, вміння вирішувати педагогічні конфлікти, підвищення рівня їх етичної 
взаємодії зі студентами, формування позитивної спрямованості, емпатійності, 
рефлексії  

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

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність до постійного самовдосконалення задля підвищення 
власного рівня професійної компетентності; спроможність організовувати сприятливе 
комунікативне середовище для взаємодії у системі «викладач-студент»; здатність до 
рефлексії, уміння діагностувати результати навчальних досягнень студентів. 

Програмні результати навчання: 
знати: методологічні основи, поняттєво-категорійний апарат, основні закони, 

закономірності, принципи розвитку педагогічної майстерності викладача; структуру 
та зміст педагогічної майстерності; рівні та критерії оцінювання (самооцінювання) 
ефективності педагогічної діяльності; технології розвитку педагогічної майстерності 
викладача; особливості професійного становлення та розвитку викладача ВНЗ; 
специфіку професійної діяльності педагога вищої школи; зміст понять “професійна 
компетентність викладача ВНЗ”, “готовність до професійно-педагогічної діяльності”, 
“професійно-педагогічні вміння”, “професійно-значущі якості”; сутність феномену 
професійної рефлексії ; особливості різних професійних поведінкових стратегій; 
методи професійного саморозвитку та самовдосконалення. 

уміти: здійснити самодіагностику рівня готовності до викладацької діяльності; 
використовувати техніки професійно-педагогічного саморозвитку; виявляти негативні 
та позитивні чинники викладацької діяльності; аналізувати професійно-педагогічні 
стратегії; ідентифікувати професійні якості ідеального педагога з власними; 
прогнозувати результат навчального та виховного процесу; адекватно сприймати і 
розуміти стан вихованця; активно впливати на співрозмовника (динамізм педагога); 
чітко, логічно, виразно висловлювати свої думки (дидактичні вміння); переконувати, 
використовуючи вербальні та невербальні засоби впливу; прогнозувати наслідки 
спілкування; раціонально моделювати та здійснювати самоконтроль власної 
поведінки; контролювати дихання, знімати м'язове напруження; підтримувати 
естетику зовнішнього вигляду; виявляти педагогічний такт; керувати увагою та 
добирати прийоми активізації уяви студентів; регулювати міжособистісні стосунки 
вихованців.  

володіти: навичками ефективно планувати та організовувати власну 
викладацьку діяльність; володіти формами, методами та засобами викладання у 
вищий школі; використовувати інноваційні технології навчання, інтерактивні методи 
навчання. 

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 
Сутність педагогічної діяльності, педагогічна майстерність, педагогічна 

техніка, театральне та педагогічне мистецтво, майстерність педагогічного 
спілкування, педагогічна взаємодія, 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.  



Зміст навчальної дисципліни: 
Педагогічна майстерність та особистість викладача. Актуальні проблеми 

підвищення кваліфікації педагогів (у національному і світовому контексті). Феномен 
педагогічної майстерності в контексті світових наукових підходів. Проблеми 
розвитку педагогічної майстерності в історії педагогічної думки та практики. 
Педагогічна культура та її складові. Педагогічна майстерність як складова 
педагогічної культури викладача та синтез розвинутого психолого-педагогічного 
мислення, професійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, емоційно-вольових 
засобів виразності, що дозволяють йому успішно вирішувати завдання професійної 
діяльності. Характеристика складових педагогічної майстерності:гуманістична 
спрямованість, професійна компетентність, здатність до педагогічної діяльності, 
педагогічна техніка. Інноваційні освітні технології. Критерії оцінки та рівні 
педагогічної майстерності викладача. Педагогічне спілкування як механізм 
ефективної реалізації майстерності викладача. Технологія розвитку педагогічної 
майстерності викладача. Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної 
майстерності педагога у сучасних соціокультурних умовах. Психологічні чинники 
розвитку педагогічної майстерності педагога в умовах євроінтеграції. Забезпечення 
санітарно-гігієнічного режиму, техніки безпеки, охорони праці, життя й здоров’я 
суб’єктів освітньої діяльності. Основні напрями та завдання щодо розвитку 
педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти. Система та умови 
формування і розвитку педагогічної майстерності викладача. Технологічні та 
методичні особливості педагогічного супроводу розвитку педагогічної майстерності 
викладача. Перспективи розвитку особистості викладача в умовах закладу 
професійної освіти. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 6 кредити ЄКТС, загальний обсяг 180 
годин, у тому числі 90 годин аудиторних навчальних занять і 90 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


