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Короткий опис 
навчальної 
дисципліни  

Предметом навчання курсу «Сучасна педагогічна майстерність» є ознайомлення з 
основами та сутністю педагогічного процесу; вивчення змісту педагогічного спілкування, 
особливостей педагогічної взаємодії, культури мови та техніки мовлення педагога; 
удосконалення педагогічних здібностей студентів; опанування методами навчання й 
виховання; ознайомлення аспірантів з основами педагогічної діяльності у вищому 
навчальному закладі. 
Специфіка навчальної дисципліни „Сучасна педагогічна майстерність” у її практичній 
спрямованості, створенні можливостей моделювання реального педагогічного процесу, у 
включенні викладачів в цей процес як суб’єктів, які оволодівають прийомами організації 
власної педагогічної діяльності і аналізують шляхи професійного саморозвитку.  
Своєрідність курсу в принципах організації навчального процесу. Це – виокремлення 
педагогічної діяльності на мікроситуації, які входять до складу певної моделі професійної 
діяльності (лекції викладача, індивідуальної бесіди, різних етапів практичних занять), що 
дає змогу організувати систему вправ на усвідомлення викладачами стратегії поведінки у 
визначеному контексті. Принцип інтенсивної комунікації забезпечує вияв активності 
викладачів у взаємодії з аудиторією.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alingua@onua.edu.ua


Реалізація принципу постійної рефлексії досягається зворотним зв’язком через аналіз 
кожним викладачем, зокрема і групою у цілому, реальних результатів, яких досягають 
аспіранти на заняттях. 
Об’єкт вивчення курсу "Сучасна педагогічна майстерність" – теоретичні засади 
педагогічної діяльності і педагогічної майстерності, шляхи та засоби професійного 
розвитку майбутнього викладача. 

 
Мета навчальної 
дисципліни  

Метою навчальної дисципліни "Сучасна педагогічна майстерність" є формування 
в  аспірантів теоретичних знань та практичних умінь і навичок, що забезпечують 
ефективне вирішення наукових, професійних, особистісних проблем педагогічної 
діяльності у вищому навчальному закладі. Поглиблення знань з інноваційних 
педагогічних технологій, культури педагогічного спілкування; створення умов для 
накопичення досвіду оптимального поєднання базової освіти з навчанням 
мистецтву спілкування; формування практичних умінь і навичок майстерності 
викладання, педагогічної культури та ерудиції. 

 
Мова 
викладання  

Українська  

  
Навчальне 

навантаження  
Лекції, 

год.  
Практичні заняття, 

год.  
Самостійна робота, 

год.  
Обсяг, кредити 

ЄКТС  

Денна форма 20  20  80  4 
Заочна форма 4 4 112 4 

  
 Результати навчання   

Символ 
ПРН  

Після успішного завершення цього модуля 
здобувач вищої освіти буде:  

Методи викладання і навчання  Методи 
оцінювання 

досягнення ПРН  

ПРНА01 
Демонструвати методи та прийоми 
сучасної педагогічної майстерності           

лекції, практичні, самостійне 
навчання, консультації  

усна 
презентація, 
виконання 
індивідуальної 
роботи, залік 

ПРНА02 Захищати власні наукові результати 
   

лекції, практичні заняття, 
самостійне 
навчання, консультації 

усна 
презентація, 
залік 

ПРНА 
03 Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології 
лекції, практичні заняття, 
самостійне навчання, 
консультації  

усний залік, 
поточне 
оцінювання, 
тести 

ПРНА 
03 

Розв’язувати наукові задачі, вільно 
демонструвати педагогічну техніку, 
прийоми професійно-педагогічного 
самовдосконалення, культуру 

лекції, практичні заняття, 
самостійне навчання, 
консультації  

усний залік, 
поточне 
оцінювання  



педагогічного спілкування та 
аргументовано відстоювати пропоновані 
рішення.   

ПРНА06 
Розрізняти та описувати основні та 
вторинні чинники діяльності 
політичних інститутів та перебігу 
політичних процесів   

лекції, практичні, самостійне 
навчання, консультації  

усний залік, 
поточне 
оцінювання, 
тести 

ПРНА07 
Обирати інформаційні джерела різних 
типів щодо різноманітних явищ та 
процесів, виділяти та агрегувати 
інформацію з них. 

практичні заняття, самостійне 
навчання, консультації  

перевірка 
самостійної 
роботи, усне 
опитування, залік 

ПРНК09 Організовувати дослідження політичних 
явищ та процесів; оцінювати отримані 
результати та аргументовано 
відстоювати пропоновані рішення. 

 

Лекції, практичні заняття, 
самостійне 
навчання, консультації 

перевірка 
самостійної 
роботи, усне 
опитування, залік   

  
 Зміст навчання   

Тема за 
п/п    

Назва теми  
Посилання на ПРН 

модуля    
Л/ПЗ/СРЗ, год.  

  
Тема 1.  

Сутність педагогічної діяльності 
викладача та її елементи. Зміст та 
складові педагогічної майстерності 
викладача. 

ПРНА07 
ПРНК09 

2/4/10 денна форма  
2/2/12 заочна форма 

Тема 2.  Зміст педагогічного спілкування. 
Структура та стиль педагогічного 
спілкування. 

ПРНА02 
ПРНА01 
ПРНК09 

2/4/10 денна форма  
2/0/20 заочна форма 

Тема 3.  
 Взаємодія викладача та аудиторії. 
Методика та техніки педагогічної 
взаємодії. 

ПРНК09 
ПРНА06 
ПРНА03 

2/4/10 денна форма  
0/2/15 заочна форма 

Тема 4.  Культура мови педагога. ПРНА07 
ПРНА01 
ПРНК09 

2/2/10 денна форма  
0/0/15 заочна форма 

Тема 5.  Загальні основи педагогічної діяльності 
у вищій школі. 
 

ПРНА02 
ПРНА03 
ПРНК09 

4/2/10 денна форма  
0/0/20 заочна форма   

Тема 6. Методи викладання у вищій школі. 
Основні форми організації освітнього 
процесу. 
 

ПРНА01 
ПРНА03 

4/2/15 денна форма  
0/0/15 заочна форма  



Тема 7. Сучасні технології навчання. Основи 
педагогічного контролю у вищій школі 

ПРНА01 
ПРНА03 

4/2/15 денна форма  
0/0/15  заочна форма  
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Дотримання 
вимог 
академічної 
доброчесності  

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 
учасники освітнього процесу під час навчання, икладання та провадження наукової 
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень.                                                                                                                                                                 
Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних 
завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 
особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 
авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 
інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено у 
Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 
«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-
akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua    

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 
 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 50 

Лекції - 

Практичні заняття 30 

Індивідуальні завдання 10 

Тестові завдання 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 50 

письмова компонента 25 

усна компонента 25 

 Разом за дисципліну: 100 

 
 Шкала оцінювання   

Оцінка  Бали  Опис  

A  90-100  Відмінно  
B  82-89  Добре  
C  75-81  Добре  
D  67-74  Задовільно  
E  60-66  Задовільно (достатньо)  
Fx  35-59  Незадовільно з можливістю 

повторного складання  
F  1-34  Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом  
  
Вимоги 
викладача: 
вимоги до 
відвідуванняз
анять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє ознайомлення з 
рекомендованою літературою та правовими джерелами є необхідною умовою 



 


