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ВСТУП 

   Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра, спеціальності: 013 Початкова освіта. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та практичні 

аспекти педагогічної діяльності вчителя в організації освітнього процесу у 

початковій школі та готовності до взаємодії із його учасниками.  

    Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, філософія, соціологія, етика. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Загальні засади педагогічної майстерності. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.Педагогічна техніка вчителя. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Особистісні якості вчителя у формуванні майстерності 

педагогічної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності» 

є набуття студентами програмних компетентностей для здійснення вищого рівня 

(майстерного; індивідуального стилю) професійно-педагогічної діяльності у 

початковій школі. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності» є: 

 визначення педагогічних основ професійного становлення вчителя початкової 

школи та розвиток його педагогічної майстерності; 

  набуття умінь аналізу та розв’язувати педагогічних задач; 

 формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-

педагогічного спілкування; 

 ознайомлення та застосування технік саморегуляції емоційно-почуттєвої 

сфери педагога; 

 формування організаційно-методичних умінь побудови освітнього процесу у 

початковій школі; 

 оволодіння механізмами творчості та відповідним педагогічним 

інструментарієм для здійснення педагогічної діяльності у початковій школі.  

1.3. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує такі програмні результати 

навчання:          

     Знання: 

- компоненти педагогічної діяльності, функції вчителя початкової школи;  

- структуру педагогічної майстерності; 

- сутність педагогічної творчості;  

- шляхи професійного зростання;  

- особливості індивідуального стилю педагогічної діяльності та авторитету 

учителя; 

- засоби вербальної та невербальної комунікації із суб’єктами освітнього 

процесу;  

- структуру, стилі, функції педагогічного спілкування; 

-  компоненти культури педагогічної взаємодії;  

- правила взаємодії з учасниками освітнього процесу;  



- форми і методи організації освітнього процесу у  початковій школі. 

     Уміння: 

 обирати і застосовувати алгоритм професійних дій для організації 

освітнього процесу у початковій школі; 

 проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, 

батьків, громадських діячів та інших для реалізації завдань різнобічного 

гармонійного розвитку дітей; 

 здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне 

спілкування з дітьми початкової школи та особистісно- і соціально зорієнтоване 

спілкування з батьками; 

 застосовувати психолого-педагогічні заходи, засоби і педагогічні впливи 

для реалізації освітніх завдань учнів початкової школи; 

 впроваджувати розвивальні та інформаційно-комунікаційні технології 

виховання і навчання в освітньому процесі початкової школи, передбачати їх 

освітній ефект та оцінювати досягнуту результативність; 

 добирати оптимальні методи та ефективні форми і різноманітні засоби 

педагогічного впливу на дітей у процесі їхнього виховання, навчання і розвитку та в 

конкретних ситуаціях суб’єкт-суб’єктної взаємодії між вчителем та учнями; 

 використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації у процесі 

взаємодії з суб’єктами освітнього процесу; 

 оперувати педагогічною технікою (зовнішньою і внутрішньою). 

          Комунікація: 

- здійснювати дослідження актуальних проблем початкової освіти та Нової 

української школи з метою аналізу та інтерпретації цілей, мотивації навчальної 

діяльності учнів і популяризації освітніх досягнень у соціальному середовищі; 

- встановлювати ефективну комунікацію в освітньому середовищі, формувати 

готовність до педагогічної взаємодії, професійно-педагогічного спілкування, 

розв’язання педагогічних конфліктів, роботи в команді. 

        Автономія та відповідальність: 

-  брати відповідальність за результати розв’язання професійних завдань; 

-відповідати вимогам до вчителя початкової школи, що передбачає професіоналізм 

діяльності, професіоналізм особистості, високий рівень педагогічної культури та 

педагогічного мислення, дослідницької та інноваційної діяльності тощо; 

-демонструвати відповідальність за організацію та управління освітнім процесом із 

дотриманням норм педагогічної етики. 

     

      На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

Тема 1-2. Професійно-педагогічна діяльність учителя початкових класів сучасної 

школи. Педагогічна майстерність у професійній діяльності вчителя 



Тема 3. Педагогічна майстерність і авторитет учителя. Педагогічна ситуація та 

педагогічна задача у професійній діяльності вчителя початкових класів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ  

Тема 4. Особливості педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування вчителів 

початкових класів 

Тема 5. Особливості невербального спілкування. Техніка мовлення та технологія 

професійно-педагогічного спілкування 

Тема 6. Педагогічні конфлікти у професійній діяльності вчителя початкових класів 

Тема 7. Внутрішня техніка вчителя початкових класів. Майстерність саморегуляції 

емоційно-почуттєвої сфери педагога 

Тема 8. Способи організації освітнього процесу у початковій школі. Педагогічна 

взаємодія з батьками учнів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ У 

ФОРМУВАННІ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 9. Педагогічні здібності вчителя. Творчість як компонент майстерності 

педагога 

Тема 10. Особистісний чинник вчителя у формуванні майстерності педагогічної 

діяльності 

 

 Тема 1-2. Професійно-педагогічна діяльність учителя початкових класів 

сучасної школи. Педагогічна майстерність у професійній діяльності вчителя 

        Суспільна значущість педагогічної професії. Вимоги до педагогічної професії та 

перспективи її розвитку. Специфіка умов педагогічної праці та діяльності. Тенденції  

розвитку педагогічної освіти на сучасному етапі. .  

      Педагогічна діяльність та її характеристики. Суть педагогічної діяльності, її 

предмет, мета, завдання, засоби. Головні види, функції педагогічної діяльності; 

зовнішні й внутрішні складові. Структура педагогічної діяльності, рівні, стилі. 

Особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів у 

контексті сучасної реформи освіти (у відповідності до Концепції «Нова українська 

школа»). Професіограма вчителя початкових класів. 

      Структура і зміст педагогічної майстерності. Структура майстерності педагогічної 

діяльності, її рівні. Критерії майстерності педагога. Гуманістична спрямованість 

діяльності вчителя; професійна компетентність; педагогічні здібності; педагогічна 

техніка. Творчий характер роботи вчителя. 

  

      Тема 3. Педагогічна майстерність і авторитет учителя. Педагогічна ситуація 

та педагогічна задача у професійній діяльності вчителя початкових класів 
      Педагогічна майстерність і авторитет учителя. Структура авторитету вчителя. 

Рівні і критерії авторитету педагога. Імідж сучасного педагога. Складові іміджу. 

Принципи і технології утворення іміджу. Вплив іміджу на професійне зростання 

педагога.  

     Педагогічна ситуація та педагогічна задача. Етапи розв’язання педагогічної 

задачі. Рівні педагогічних задач: стратегічні, тактичні, оперативні. 

 

      Тема 4. Особливості педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування 

вчителів початкових класів 



     Педагогічне спілкування, його головні функції. Засоби спілкування: вербальні 

(мова), невербальні (засоби зовнішньої естетичної виразності). Структура 

педагогічного спілкування: прогностичний етап; «комунікативна атака», управління 

спілкуванням, аналіз та оцінка взаємодії. Педагогічне спілкування як діалог. Рівні 

педагогічного спілкування: духовний, діловий, ігровий, конвенційний, 

стандартизований, маніпулятивний, примітивний. Фактори, які впливають на 

формування ефективного педагогічного спілкування. Механізми міжособистісного 

сприйняття (ідентифікація, емпатія, стереотипізація). Ефекти міжособистісного 

сприймання. Бар’єри у педагогічному спілкуванні (соціальний, фізичний, 

естетичний, гностичний, мотиваційний, емоційний, психологічний).  

    Ставлення вчителя до дітей: активно-позитивне, пасивно-позитивне, негативне. 

Стилі педагогічного спілкування (за В. Кан-Каликом): спілкування на підставі 

захоплення спільною творчою діяльністю; спілкування, що грунтується на 

дружньому ставленні; спілкування-дистанція; спілкування-залякування; 

спілкування-загравання. Побудова взаємодії вчителя із учнями в авторитарному, 

демократичному та ліберальному способах керівництва учнівським колективом.  

Моделі педагогічного спілкування: «Монблан», «Китайська стіна», «Локатор», 

«Робот», «Я сам», «Гамлет», «Друг», «Тетерук».  

 

    Тема 5. Особливості невербального спілкування. Техніка мовлення та 

технологія професійно-педагогічного спілкування 

    Невербальне спілкування як елемент зовнішньої техніки вчителя. Характеристика 

складових невербальної комунікації (жест (механічні, описові, психологічні; 

позитивні і негативні жести) і жестикуляція, міміка, пантоміміка, візуальний 

контакт, тактильна комунікація, міжособистісний простір/дистанція спілкування 

(інтимна, особистісна, соціальна, формальна, публічна).  

    Зовнішній вигляд педагога. Фізіологічні засоби естетичної виразності(колір 

шкіри, волосся, очей; зріст; структура; постава; хода). Соціальні засоби естетичної 

виразності(одяг, взуття, зачіска, прикраси, аксесуари, макіяж). 

    Педагогічна техніка і культура мовлення. Вимови до мовлення педагога 

(правильність, точність, чіткість, простота, доступність і стислість, логічність, 

чистота, виразність, багатство і різноманітність лексико-словарного складу, 

доцільність виразів, мовна і мовленнєва стилістика). Мовленнєва техніка (фонаційне 

дихання, мовленнєвий голос, дикція; інтонація(тон), темп). Умови правильного 

дихання. Головні властивості голосу вчителя (сила/об’ємність, звучність; 

політність/злетність; гнучкість; діапазон; тембр; милозвучність; сугестивність; 

витривалість. Правила хорошої дикції. Темпоритм. Інтонація (паузи, темп, мелодика 

мовлення). 

    Майстерність рефлексивного і нерефлексивного слухання. Психоемоційні 

механізми слухання (рефлексія, емпатія, ідентифікація). Способи рефлексивного 

слухання («відображення почуттів», «перефразування», «уточнення», 

«вербалізація»). Нерефлексивне слухання: ситуації та правила застосування. 

Технології оптимізації спілкування: формування почуття «ми», «Я-повідомлення», 

створення ситуації успіху. Комунікація з учнями з різною пізнавальною позицією: 

«візуал», «аудіал», «кінестетик». Методика проведення педагогом індивідуальної 

бесіди (учнями, батьками учнів). 



     Культура спілкування педагога (культура поведінки, культура мовлення, 

культура зовнішнього вигляду).  

 

     Тема 6. Педагогічні конфлікти у професійній діяльності вчителя початкових 

класів 

     Феноменологія конфлікту: визначення, природа, структура, динаміка. 

Відмінність понять «конфліктна ситуація», «конфлікт»; «спір» та «суперечка».  

Позитивні та негативні функції конфліктів. Різновиди конфліктів (за кількістю 

суб’єктів конфлікту): внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий. 

Форми виявлення конфлікту: прихована та відкрита форма. Динаміка 

конфлікту(конструктивного): інцидент, загострення, ескалація, вирішення, 

постконфліктна стадія. 

     Причини виникнення педагогічних конфліктів. Конфлікти у молодшому 

шкільному віці. Способи попередження конфліктів. 

      Стратегії вирішення педагогічних конфліктів (конкуренція/суперництво, 

уникнення, компроміс, співробітництво, пристосування).  

    Рекомендації вчителю початкових класів щодо врегулювання конфліктів у школі.  

 

     Тема 7. Внутрішня техніка вчителя початкових класів. Майстерність 

саморегуляції емоційно-почуттєвої сфери педагога 
    Внутрішня техніка (психотехніка) вчителя як складова майстерності педагогічної 

діяльності педагога. Вплив стресорів на емоційно-почуттєву сферу людини. 

Сторони вияву емоцій – зовнішня (міміка, жести, невербальні засоби, техніка 

мовлення) і внутрішня (внутрішній стан людини). Психологічна стійкість як основа 

внутрішньої техніки педагога. Внутрішня техніка як вплив на емоційну сферу та 

фізичний стан (дихання, психосоматичні реакції, темп рухів і мовлення, аутогенне 

тренування, самонавіювання). Професійний стрес та професійне вигорання/ 

«синдром професійного вигорання», причини та структура.  

   Способи попередження та виходу із стресу. Саморегуляція психофізичного 

самопочуття. Поняття «стрес» його фази (тривога, опір, виснаження). Об’єктивно 

існуючі чинники стресу та суб’єктивні стресогенні чинники. Негативне мислення та 

механізми формування позитивного мислення. Позитивна візуалізація. Способи 

виходу зі стресу: перша допомога в гострій стресовій ситуації та роль домінанти у 

цьому; стримування від афективних рішень; регуляція емоційних станів(зовнішній 

вияв емоцій; врегулювання тонусу скелетних м’язів; психічна розрядка); методика 

аутогенного тренування; антистресове харчування; аутофіторегуляція; фізична 

активність; оптимізація навичок сну; вироблення несприятливості до стресора; 

самоорганізація часу.   

    Саморегуляція та її структура (уміння знімати напругу хвилювання, уміння 

протидіяти стресу, уміння створювати настрій, уміння долати власну нерішучість і 

мобілізувати себе, здатність керувати своїм настроєм). Шляхи досягнення емоційної 

саморегуляції: звернення до власного почуття обов’язку із усвідомленням соціальної 

ролі професії, ціннісні установки; метод фізичних дій; самонавіювання у поєднанні 

із м’язевим розслабленням та психічним спокоєм, релаксація; розрядка в діяльності 

(музикотерапія, арт-терапія, працетерапія, танцювальна терапія, бібліотерапія, 



заняття спортом, відеотерапія, спілкування з природою, імітаційні ігри тощо); 

емоційне налаштування на урок.  

 

    Тема 8. Способи організації освітнього процесу у початковій школі. 

Педагогічна взаємодія з батьками учнів 

    Організація освітнього процесу через взаємодію учителя з учнями молодшого 

шкільного віку. Взаємодія – оптимальний спосіб організації педагогічного процесу в 

початковій школі. Структура педагогічної взаємодії (суб’єкти взаємодії(вчитель, 

учні, батьки); взаємний зв'язок суб’єктів (відносини між ними); взаємний вплив 

суб’єктів один на одного; взаємні зміни суб’єктів взаємодії). Принципи педагогічної 

взаємодії (принципи суб’єктності; принцип ціннісної орієнтації; принцип цілісності 

(системності), принцип інтерактивності). Співробітництво у взаємодії «вчитель-

учень». Особливості формування педагогічних стосунків між вчителем і учнем. 

Умови забезпечення педагогічної взаємодії. 

    Засоби педагогічної взаємодії: вербальні і невербальні; вимога, оцінювання, 

навіювання, переконання, наслідування, гра. Особливості та взаємозв’язок методу 

переконання та навіювання/самонавіювання.  

   Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії. Прийоми педагогічного 

впливу: створюючі та гальмівні. Операції педагогічного впливу («Я-повідомлення», 

«Ти-повідомлення», «Безумовність норми»).  

   Майстерність забезпечення зворотного зв’язку у спілкуванні. Технології побудови 

зворотнього зв’язку у взаємодії «вчитель-учень» («рапорт», візуальне сканування, 

нерефлексивне і рефлексивне слухання). 

    Педагогічна взаємодія з батьками учнів. Особливості проведення індивідуальних 

та групових форм співпраці з батьками. Допомога у розв’язанні сімейних 

конфліктних ситуацій. Робота з різними типами сімей. 

 

    Тема 9. Педагогічні здібності вчителя. Творчість як компонент майстерності 

педагога 

   Педагогічні здібності як складова майстерності професійної діяльності вчителя. 

Фактори, що впливають на формування здібностей. Структура педагогічних 

здібностей: перцептивні, конструктивні, дидактичні, експресивні, організаторські, 

академічні, комунікативні, сугестивні, здібності щодо авторитету педагога. 

   Артистичні здібності та акторська майстерність педагога. Порівняння здібностей 

акторів та педагогів (за В.А.Ільєвим). 

  Творчість як компонент майстерності педагога. Компоненти творчої діяльності 

педагога(когнітивний, практичний, особистісний). Риси творчої особистості: 

креативність, оригінальність, допитливість, постійне прагнення об’єднати дані з 

різних галузей, схильність захоплюватися і дивуватися, мрійливість. Риси творчого 

педагога. Етапи педагогічної творчості: педагогічний задум; актуалізація і відбір 

професійних знань, умінь, здобутків власного педагогічного досвіду щодо реалізації 

задуму; інформаційний пошук; проектування взаємодії з дітьми; визрівання 

остаточного розв’язку; реалізація педагогічного задуму; аналіз і внесення коректив у 

подальші впровадження педагогічного задуму. Рівні творчої педагогічної діяльності: 

репродуктивний, раціоналізаторський, конструкторський, новаторський. Критерії 

інноваційно-творчої педагогічної діяльності: новизна, наукова достовірність, 



прогностичність, ефективність. Типологія педагогів за інноваційною творчою 

діяльністю (педагог-винахідник, педагог-модернізатор, педагог-майстер). 

Результати інноваційної педагогічної діяльності: педагогічні відкриття, педагогічні 

винаходи, педагогічні вдосконалення. Шляхи формування педагогічної творчості. 

Умови (об’єктивні та суб’єктивні) формування педагогічної творчості. 

 

    Тема 10. Особистісний чинник вчителя у формуванні майстерності 

педагогічної діяльності 

   Педагогічний такт і тактовність педагога. Складові педагогічного такту: 

психолого-педагогічна грамотність, педагогічна винахідливість, ініціативність і 

осмислення дій, довіра і повага, спостережливість і уважність, уміння передбачати, 

витримка і самовладання, педагогічна кмітливість, емоційна культура, вимогливість 

і доброзичливість, чуйність і милосердя, уміння все бачити, але не все «помічати»). 

Тактовна поведінка вчителя. Риси педагога як передумова педагогічного такту 

(гуманне ставлення до дітей; уважність і спостережливість; уміння керувати собою 

та стримувати негативні емоції; витримка та самовладання у конфліктних ситуаціях; 

уміння передбачати наслідки слів та вчинків; самокритичність і вміння виправити 

допущені помилки; творче мислення, сміливість у розв’язанні моральних проблем). 

Поради щодо формування педагогічного такту у вчителя.  

  Формування професійної уяви та уваги (соціально-перцептивна техніка) у 

педагогічній діяльності вчителя. Закони уваги: закон апперцепції, закон установки, 

закон чотирьох складових. Головні властивості уваги: стійкість, обсяг, розподіл, 

переключення. Особливості формування педагогічної уяви. 

  Професійне самовиховання майбутнього вчителя початкових класів. Компоненти 

самовиховання: рефлексивний, релятивний. Методи професійного самовиховання 

(самоспостереження, самоаналіз самооцінка; самопереконання, самонаказ, 

самонавіювання, тренінг). Шляхи та засоби розвитку педагогічної діяльності 

вчителя.  
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3.Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/ 

4. http://www pidruchniki.ws/pedagogika  

5.http://www pedagogika.ucoz.ua 

6.http://www.pedpresa.com.ua; 

7.https://www.ed-era.com  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  іспит 

5.   Засоби діагностики успішності навчання:   
-поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів у час практично-

семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання проблемних завдань, 

участь у дискусіях тощо);  виконання завдань  самостійної роботи; 

-модульний контроль (тести - укладено відповідно до тем і завдань ); 

-підсумковий контроль (іспит). 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnpu_psykhol_2014_48_33
http://www.pedpresa.com.ua/
https://www.ed-era.com/

