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ВСТУП 

   Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Майстерність 

педагогічної діяльності” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра, спеціальності: 013 Початкова освіта. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та практичні 

аспекти педагогічної діяльності викладача в організації освітнього процесу у вищій 

школі як основи для формування у магістрів програмних компетентностей для 

здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти. 

    Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, психологія вищої школи, 

філософія, соціологія, етика. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Майстерність педагогічної діяльності викладача ЗВО . 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Дидактика вищої школи. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методика викладання у вищій школі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Майстерність педагогічної 

діяльності" є набуття студентами програмних компетентностей для здійснення 

педагогічної діяльності в закладах вищої освіти. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни "Майстерності педагогічної 

діяльності" є: 

 формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принципи, форми 

організації      навчання, методи, засоби освітнього процесу в умовах сучасних 

закладів вищої освіти;    

 аналіз актуальних проблем сучасної вищої освіти закордоном та в Україні;  

 визначення педагогічних основ професійного становлення викладача вищої 

школи та розвиток педагогічної техніки і майстерності; 

 визначення особливостей професійного становлення студента як майбутнього 

фахівця в умовах закладу вищої освіти; 

 формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-

педагогічного спілкування; 

 набуття умінь аналізу нормативно-правового та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу закладу вищої освіти; 

 формування методичних умінь підготовки і проведення лекційних та 

практично-семінарських занять; 

 оволодіння методикою створення навчальних курсів, застосування методів та 

засобів навчання, педагогічного контролю. 

1.3. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує такі програмні результати 

навчання:          

     знати: 

- теоретико-методологічні аспекти педагогіки вищої школи як науки; 

-структуру процесу побудови та функціонування системи вищої освіти і закладів 

вищої освіти як педагогічної системи з метою розвитку майстерності педагогічної 

діяльності викладача та його науково-дослідної діяльності;  



 -структуру освітнього процесу; мету, завдання та специфіку побудови навчального 

курсу і навчальних занять відповідно до головних теоретичних засад сучасної 

філософії освіти, загальних основ педагогічних знань, педагогіки партнерства; 

- психолого-педагогічні особливості вікової періодизації розвитку особистості 

студента та встановлення з ним педагогічної взаємодії; 

- процесуальний компонент освітнього процесу із представленням методичних 

аспектів застосування його структурних складових; 

- вимоги до викладача закладу вищої освіти, що передбачають професіоналізм 

діяльності, професіоналізм особистості, високий рівень культури наукового 

мислення, наукової діяльності, академічної доброчесності тощо; 

       уміти:  

-розвивати загальні уміння проведення наукового дослідження актуальних проблем 

педагогіки вищої школи та організації освітнього процесу у закладах вищої освіти; 

-оцінювати освітні програми, аналізувати нормативно-правове та навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу закладу вищої освіти; 

-розробляти навчально-методичне забезпечення до освітньої програми; 

-встановлювати ефективну комунікацію у освітньому середовищі, формувати 

готовність до педагогічної взаємодії, професійно-педагогічного спілкування, 

розв’язання педагогічних конфліктів, роботи в команді. 

      

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

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Майстерність педагогічної діяльності викладача 

ЗВО  

Тема 1. Тенденції розвитку вищої освіти. Майстерність педагогічної діяльності 

викладача ЗВО 

Тема 2. Особливості побудови педагогічної взаємодії у вищій школі. Педагогічне 

спілкування як взаємодія. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії. 

Тема 3-4. Професійно-педагогічна діяльність і особистість викладача вищої школи. 

Студент як суб’єкт педагогічної діяльності. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Дидактика вищої школи 

Тема 5. Дидактична система вищої школи. Організація освітнього процесу у вищій 

школі. 

Тема 6. Методи і засоби організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Сучасні освітні технології. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методика викладання у вищій школі 

Тема 7. Форми організації навчання у вищій школі. Методика підготовки і 

проведення лекційного заняття. Організація самостійної роботи. 

Тема 8. Методика підготовки і проведення практично-семінарського заняття. 

Педагогічний контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів у вищій 

школі. 

 

 Тема 1.  Тенденції розвитку вищої освіти. Педагогіка вищої школи як галузь 

педагогічної науки 



 Освіта в культурі людства. Сучасні освітні тенденції. Мета і завдання вищої 

освіти. Структура вищої освіти в Україні. Національна рамка кваліфікацій. 

Реформування вищої освіти України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору. Болонський процес. Головні принципи розвитку вищої освіти. 

Гуманістична парадигма вищої освіти. Компетентнісний підхід.  

Студентоцентрований підхід. 

Нормативно-правова база організації освітнього процесу у закладі вищої освіти: 

Закон України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

нормативні акти Верховної Ради,. Кабінету Міністрів, МОН, Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), державний стандарт вищої 

освіти та освітньої діяльності, Статут закладу вищої освіти. 

         Основні віхи історії розвитку вищої освіти у світі та Україні. Сучасна система 

вищої освіти в зарубіжних країнах. 

         «Майстерність педагогічної діяльності»: предмет, завдання і основні категорії. 

Особливості професійно-педагогічної діяльності викладача закладів вищої освіти.  

 

     Тема 2.  Особливості побудови педагогічної взаємодії у вищій школі. 

Педагогічне спілкування як взаємодія. Психологічний аналіз конфліктів у 

педагогічній взаємодії  

Характеристика поняття «педагогічна взаємодія». Способи та стилі 

педагогічної взаємодії. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі 

навчання. 

Педагогічне спілкування як діалог. Функції, структура та стилі педагогічного 

спілкування. Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного 

спілкування. Культура слухання. Бар’єри у процесі спілкування.  

Особливості конфліктів у педагогічній взаємодії. Види і причини виникнення 

конфліктів у педагогічній взаємодії викладача із студентами. Структура і динаміка 

педагогічного конфлікту. Стратегії поведінки у вирішенні педагогічних конфліктів. 

Правила педагогічного спілкування. 

  

      Тема 3-4. Професійно-педагогічна діяльність і особистість викладача вищої 

школи.  Студент як суб’єкт педагогічної діяльності  

Історичні  аспекти  становлення та розвитку професії педагога вищої школи. 

Структура професійної діяльності викладача. Права і обов’язки  науково-

педагогічних працівників. 

Педагогічний професіоналізм діяльності та професіоналізм особистості 

викладача вищої школи. Професійні та особистісні якості викладача.  

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності та авторитет викладача. Професійні 

деформації у педагогічній діяльності. 

Педагогічна культура викладача ЗВО.  Комунікативна культура викладача 

ЗВО. Педагогічна етика. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 

Загальна психологічна характеристика студентського віку. Соціалізація 

особистості студента в умовах вищого навчального закладу. Професійна 

спрямованість студентів та її формування. Формування у студентів наукового 

світогляду. Розвиток критичного та творчого мислення студентів. Готовність 

студентів до професійної діяльності після закінчення ЗВО. Типологічні особливості 



студентів та їх врахування в освітньому процесі. Формування студентського 

колективу. 

 

    Тема 5. Дидактична система вищої школи.  Організація освітнього процесу у 

вищій школі  

Дидактика як галузь педагогіки. Предмет і основні завдання дидактики вищої 

школи. Основні поняття дидактики вищої школи (навчання, освіта, викладання, 

учіння, знання, уміння, навички, компетентності та ін.).  

 Основні закономірності та принципи навчання у вищій школі. 

Сутність і структура освітнього процесу у вищій школі. Особливості 

організації освітнього процесу за кредитно-модульною технологією навчання.  

Цілі навчання у ВШ (дидактичні, розвивальні, виховні). Мета та зміст освіти у 

вищій школі. Критерії відбору змісту освіти. Теорії формування змісту освіти. 

Компоненти змісту освіти. 

Стандарти вищої освіти. Освітні програми (освітньо-професійні, освітньо-

наукові): їх призначення, структура, характеристика. Структурно-логічна схема 

підготовки. Критерії оцінювання якості освітньої програми. 

Нормативні документи, що відображають зміст освіти (навчальні плани, 

навчальні програми, силабус навчальної дисципліни, робочі навчальні програми, 

підручники): їх характеристика, порядок й особливості розробки. 

Підручник/навчальний посібник вищої школи: критерії якості. Електронний 

підручник як засіб навчання у вищій школі.  

Мотиви навчання у вищій школі. Готовність до навчання у вищій школі. 

Причини неуспішності студентів. Основні труднощі в процесі формування наукових 

понять студентів. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів. 

 

     Тема 6. Методи і засоби організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. Сучасні освітні технології   

Класифікації методів навчання. Особливості методів навчання в освітньому 

процесі вищої школи. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.  

 Інтерактивні методи навчання: методика проведення та рекомендації щодо 

їхнього застосування.  

Засоби навчання у вищій школі: методика застосування. 

Сучасні освітні технології. Дистанційне навчання в системі вищої освіти.  

 

     Тема 7. Форми організації навчання у  вищій школі. Методика підготовки і 

проведення лекційного заняття.  Організація самостійної роботи  

Поняття про форми  організації навчання  у вищій школі. 

Лекція як основна форма  організації навчання у вищій школі. Переваги і 

недоліки  лекційного викладу. Види лекцій.   

Зміст і структура лекції. Основні дидактичні  вимоги до лекції.   

Підготовка і проведення лекції: організаційно-методичні аспекти.   

Педагогічне керівництво самостійною роботою  студентів в умовах  кредитно-

модульного навчання. Система організації науково-дослідної роботи студентів. 

 



    Тема 8. Методика підготовки і проведення практично-семінарського заняття  

Педагогічний контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів у 

вищій школі  

Основні функції; типи семінарських занять  у вищій школі. 

Методика організації і проведення  семінарського заняття. Особливості 

взаємодії викладача і студентів в ході проведення заняття.   

Завдання і види педагогічного контролю у вищій школі. Методи і форми 

контролю навчальної успішності студентів. Тестування. Форми та критерії якості 

тестових завдань. 

Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

Контроль та оцінка навчальної успішності студентів в умовах кредитно-

модульної системи навчання. 
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рейтинговою системою навчання.  Київ: Центр учбової літератури, 2011. 384 с. 

2.Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі: 

навч. посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 456 с. 

3.Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ, Кондор, 2011. 628 с. 

4.Цюра С.Б., Біляковська О.О., Мищишин І.Я. Дидактика вищої 

школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с. 

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ : «Академвидав», 

2006. 352 с. 

 

Допоміжна 

6.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: 

«Академвидав», 2012. 352 с. 

7.Закон України "Про вищу освіту" (від. 01.07.2014): веб-сайт. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

8.Закон України «Про освіту» 2145-VIII (від 05. 09.2017 року): веб-сайт. URL: 

www/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

9.Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» : веб-сайт. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

10.Малихін О.В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія. 

Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. 307 с. 

11.Основи педагогічної майстерності. Авт. кол.: Н. Мачинська, А. Федорович, Н. 

Яремчук. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с. 

12. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с. 

13.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навч. 

посібник. К.: Вища шк., 2005. 239 с. 

14.Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: 

загальна характеристика: навч. посібник. Рівне, 2012. 352 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


15.Хоружий Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. 

Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 320 с. 

16.Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник. За заг. ред. В. І. Лозової. 

Авт. кол.: В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова, С. Т. Золотухіна. Х.арків: 

«Апостроф», 2011.  408 с. 

17.Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навч. 

посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2011. 224 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL: 

http://www.mon.gov.ua. 

2.Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua 

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.pedpresa.com.ua/
https://www.ed-era.com/
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