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Освітньо-наукова програма  

підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка»  

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» /  

«Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Розвиток педагогічної майстерності викладача 

Викладач Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики 

педагогічної освіти 

Профіль викладача http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Lavrinenko.pdf 

Контактний телефон +380979395516 

E-mail: pedmeister@ukr.net 

Сторінка дисципліни http://ipood.com.ua/phd-011/ 

Консультації очні понеділок та четвер з 14.00 до 15.00 

Онлайн-консультації  за попередньою домовленістю Viber (+380979395516) в робочі дні з 9.30 до 17.30  

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Педагогічна майстерність полягає в тому, щоб відкрити перед кожним здобувачем наукового ступеня перспективи розвитку, показати ті 

сфери, де можна виявити себе, досягти найвагомішого успіху, черпати сили з цього джерела, щоб в цілому гармонія особистості ставала 

повноцінною, багатою, неповторною. Проектуючи процес ліквідації невдач, викладачі педагогічної майстерності мають прагнути до того, щоб 

слухачі усвідомлювали свої “мінуси”, проникалися переконаністю викладацького добротворення, довірливості, правдивості.  

В процесі підготовки доктора філософії слід реалізувати підходи, за яких випускник програми “Розвиток педагогічної майстерності викладача” 

має вміло, методично грамотно читати лекції, проводити семінари, лабораторно-практичні заняття, дидактичні ігри, організовувати продуктивну 

самостійну роботу студентів на засадах творчої педагогічної взаємодії. Природно, що цьому має сприяти копітка навчальна робота, тренування 

слухачів у розвитку педагогічних здібностей, комунікативних умінь та навичок, педагогічного мислення. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання дисципліни «Розвиток педагогічної майстерності викладача» є: розв’язання низки завдань професійної та практичної 

підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: підготовленість майбутнього викладача ВНЗ до здійснення навчальної, виховної, методичної, 

наукової діяльності, його психологічну особистісну готовність навчати та виховувати. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Розвиток педагогічної майстерності викладача» є формування наступних компетентностей: 

загальних компетентностей (ЗК): 

http://ipood.com.ua/phd-011/


- комунікація: здатність спілкуватися результативно в усній та письмовій формах у фаховому і нефаховому середовищі. Уміння 

міжособистісної взаємодії у контексті організації командної роботи, представлення результатів власної діяльності через різні 

інформаційні ресурси (ЗК.4); 

- здатність до рефлексії: здатність допомагати іншим у процесі викладацької діяльності, через наставництво, у ході організації і участі у 

проектній діяльності, командній роботі під час семінарських, практичних занять (ЗК.5); 

фахових компетентностей (ФК): 

- здатність ефективно застосовувати основні психологічні і педагогічні концепції, положення, теорії у викладацькій діяльності; 

здатність бути наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької діяльності; здатність до професійного самоосвіти, 

самозростання, самореалізації у процесі викладацької роботи (ФК.7); 

- здатність до використання прийомів педагогічної майстерності, прийомів вербальної та невербальної комунікації; вміння 

вибудовувати педагогічну взаємодію на засадах співробітництва та партнерства; володіння технікою налаштування на педагогічну 

діяльність та технікою керування психічним самопочуттям; здатність до активного слухання; оволодіння прийомами та методами 

цілеспрямованого професійного вдосконалення (ФК.11); 

- уміння педагогічного проектування навчання дорослих, здатність до організації і проведення інтерактивних навчальних занять; 

уміння використовувати набуті знання у професійній і громадській діяльності; здатність застосовувати набуті знання, сучасні 

досягнення з педагогіки, психології та їх субдисциплін, інших наук у професійній діяльності. Здатність використовувати інформаційні 

технології для успішного проектування, організації викладацької і науково-дослідницької діяльності (ФК.12).  

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн консультування 

і т.п.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Результати навчання дисципліни «Розвиток педагогічної майстерності викладача» можна вважати успішними за умови досягнення 

програмних результатів навчання: 

- володіння основами майстерності усного наукового виступу, уміннями вибору відповідних засобів наукового стилю для усної і 

писемної презентації результатів дослідницьких пошуків у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих рідною мовою, спрямованість на 

спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю з використанням мовних засобів наукового 

стилю (ПРН 6);  

- здатність розв’язувати проблеми викладацької діяльності, удосконалення змісту, форм, методів навчання шляхом використання 

можливостей сучасних інноваційних технологій у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих (ПРН 7); 

- здатність конструювати педагогічний процес на основі сформованості аналітичних, прогностичних, проективних умінь, які 

опосередковуються змістом і цінностями особистості викладача-дослідника; здатність будувати відносини та партнерство з учасниками 

освітнього процесу без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб;  визначати та задовольняти потреби особистісного та 

наукового  розвитку; реалізовувати ціннісні установки, етичні принципи у процесі професійної комунікації (ПРН 11);  



- формулювання суджень: здатність визначати відповідні завдання викладання і навчання  та окреслювати їх таким чином, щоб 

просувати  та трансформувати наукові знання в освітній практиці; визначати, поважати та керуватися етичними, культурними та 

іншими принципами у викладацькій діяльності (ПРН 13); 

- здатність проектувати власне професійне сходження у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих (ПРН 9). 

 

Форми і методи діагностики успішності навчання: моделювання педагогічних ситуацій, комунікативний тренінг, дискусійна платформа, 

практикум, симуляція, майстер-класи. 

 

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 30. 

Кількість годин: лекції – 2, практичні – 8. 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 2 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 8 

самостійна робота 20  
 

 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність Кількість кредитів / 

годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна\ 

вибіркова 

2 2 3,4 011 Освітні, 

педагогічні науки 
2 2 залік вибіркова 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 
Ефективність вивчення дисципліни «Розвиток педагогічної майстерності викладача» значно підвищиться, якщо здобувач зацікавлений у 

формуванні педагогічної майстерності, культури викладання, опанував на рівні бакалаврату і магістратури  дисципліну «Педагогічна 

майстерність», інші дисципліни психологічного і педагогічного спрямування. 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з 

адміністрацією, методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, 

методистом, викладачами та підготовки (друку) роздаткового матеріалу. 

 



ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 
Положення «Про аспірантуру і докторантуру» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  

Положення «Про забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення 

«Про  політику академічної доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про 

порядок реалізації права на академічну мобільність в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», 

Положення «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в 

Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України», Положення «Про визнання результатів неформальної освіти у 

процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України» та ін. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Тиждень, 

дата, 

години  
 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для 

підготовки до 

модульного і 

підсумкового контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага оцінки Термін 

виконан

ня 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Вступ. 

 

Лекція 

2 год. 

Face to face 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал  

1; 2; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Майстерність педагогічної 

взаємодії. 2 

2.  Стратегії і прийоми 

педагогічної взаємодії. 

3.  Психологія поведінки. 

Поняття «педагогічна 

техніка».  

4. Вимоги  до педагогічної 

техніки викладача ВНЗ. 

5.  Внутрішня та зовнішня 

педагогічні техніки викладача.  

6. Основні характеристики 

професійно-педагогічного 

спілкування викладача.  

7. Особливості професійної 

позиції та стилів педагогічного 

впливу.  

8. Рівні спілкування 

викладачів ВНЗ та студентів. 

2 жовтень 



9.  Маніпуляції в спілкуванні 

викладачів ВНЗ зі студентами. 

Моделі спілкування у 

педагогічній взаємодії. 

10.  Тренінгові методики на 

моделювання та аналіз 

взаємодії, формування вмінь 

аналізувати різні аспекти 

педагогічного спілкування. 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Тема 1.1. Педагогічна 

техніка в роботі 

викладача ВНЗ. Імідж 

викладача. 
Педагогічна техніка в 

роботі викладача ВНЗ. 

Імідж викладача. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення  
1. Сутність і складові 

педагогічної техніки 

викладача 

2. Чинники створення іміджу 

викладача. 

4 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 1.1. Педагогічна 

техніка в роботі 

викладача ВНЗ. Імідж 

викладача. 
Творчий задум 

лекційного заняття. 

Мета і над завдання 

лекції. 

 

Самостійна 

робота 
4 год. 

Face to face 

 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання 1. Розробити текст 

лекції з педагогічної 

(психологічної) дисципліни. 

Завдання 2. Виокремити 

мету та визначити 

надзавдання. Розробити 

творчий задум педагогічної 

розповіді викладача. 

Завдання 3. Публічний 

захист творчого задуму перед 

аудиторією. 

4 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Тема 1.2. 

Комунікативні якості 

професійного 

мовлення викладача 

ВНЗ. Статична й 

динамічна експресія у 

мові тіла. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 2; 3; 4. Питання для обговорення 

1. Мовлення як форма 

спілкування 

2. Культура мовлення 

викладача. 

3. Поняття «комунікативна 

компетентність». 

4. Педагогічна діяльність і 

культура педагогічного 

спілкування. 

5 жовтень 



Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Тема 1.2. 

Комунікативні якості 

професійного 

мовлення викладача 

ВНЗ. Статична й 

динамічна експресія у 

мові тіла. 

Ідеал викладача ВНЗ на 

сучасному етапі 

розвитку освіти. 

Особливості 

професійного мислення 

викладача ВНЗ. 

Професійна 

компетентність 

викладача. 

Самостійна 

робота 
4 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Завдання 1. Підготувати 

відповіді на питання про 

поняття педагогічної 

майстерності викладача ВНЗ. 

Завдання 2. Визначити 

складники особистості 

викладача-майстра. 

Завдання 3. Розгляд 

педагогічних задач та 

педагогічних ситуацій. 

Майстерність викладача як 

уміння доцільно розв’язувати 

педагогічні задачі. 

5 жовтень 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль ІІ. 

Тема 2.1. Професійно-

педагогічне 

спілкування 

викладача ВНЗ зі 

студентами. 

Тренінгові методики 

подолання бар’єрів у 

педагогічній взаємодії. 

Практична 

робота 

2 год. 

Face to face 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Техніки і прийоми 

ефективної комунікації. 

2. Моделювання педагогічної 

комунікативної взаємодії. 

3. Тренінгові методики 

подолання комунікативних 

бар’єрів у педагогічній 

діяльності. 

4 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.1. Професійно-

педагогічне 

спілкування 

викладача ВНЗ зі 

студентами. 

Тренінгові методики 

подолання бар’єрів у 

педагогічній взаємодії. 

Способи саморегуляції 

викладача в 

професійному 

спілкуванні. Умови 

ефективності «Я-

Самостійна 

робота 

4 год. 

Face to face 

 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

 Завдання для самостійної 

роботи 

Завдання 1. Скласти банк 

способів та вправ на 

саморегуляцію самопочуття 

викладача та підготуватися до 

проведення їх в аудиторії з 

колегами. 

Завдання 2. Скласти 

приблизні програми 

самонавіювання на 

попередження  невпевненості, 

страху, для відпочинку тощо. 

4 квітень 



висловлювання» в 

 педагогічній взаємодії. 

Завдання 3. Зовнішній 

вигляд викладача ВНЗ та його 

педагогічна роль. 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.2. Створення 

творчого робочого 

самопочуття 

викладачів ВНЗ. 

Тренінгові методики 

подолання бар’єрів у 

педагогічній взаємодії. 

 

Практичне 

заняття 

2 год. 

 Face to face 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1; 3; 4; 5. Питання для обговорення 

1. Умови ефективного 

педагогічного спілкування. 

2. Методи підвищення рівня 

психологічного комфорту 

викладача. 

3. Тренінгові методики 

подолання бар’єрів у 

педагогічній взаємодії. 

4 квітень 

Згідно з 

розкладом 
Тема 2.2. Створення 

творчого робочого 

самопочуття 

викладачів ВНЗ. 

Тренінгові методики 

подолання бар’єрів у 

педагогічній взаємодії. 

Стратегії спілкування 

викладача в сучасному 

ВНЗ. Майстерність 

педагогічного запитання 

на лабораторних та 

практичних заняттях. 

Самостійна 

робота 
8 год. 

Оnline 

Роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1;3; 4. Завдання 1. Ознайомитись із 

рекомендованою літературою 

та підготуватися до 

співбесіди з таких питань: 

1.1. Структура педагогічного 

спілкування викладача 

вищого закладу освіти. 

1.2. Стилі та моделі 

педагогічного 

спілкування. 

1.3. Діалогічне педагогічне 

спілкування викладача та 

його ознаки. 

Завдання 2. Обрати 

педагогічну ситуацію, що 

вимагає індивідуальної 

педагогічної бесіди, записати 

коротко її зміст. 

Завдання 3. Продумати 

техніку запитань на 

лабораторних чи практичних 

заняттях. Визначити їх 

сутність з позицій 

педагогічного такту. 

5 квітень 

     Індивідуальне дослідницьке 

завдання 

20 квітень 



Підготовка усного виступу і 

презентації у рамках 

написання наукової статті, 

навчально-методичного 

ресурсу, підготовки наукової 

доповіді за темою 

дисертаційного дослідження.  
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: виконання практичних завдань, усне опитування, презентація творчого індивідуального проекту. 

Форма контролю: залік. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для 

оцінювання якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен, залік) – 40 балів. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні /семінарські заняття, самостійна робота) можливий шляхом 

спільного прийняття рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Рівень знань  умінь та навичок з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

«незадовільно» - здобувач знає та частково розуміє базовий навчальний матеріал. Аспірант не орієнтується у термінології, не здатний 

самостійно виконати необхідні завдання. Потребує значного втручання викладача у підтримці процесу підготовки творчого проекту, виконання 

інших завдань. 

 «задовільно» - здобувач знає та розуміє базовий лекційний, законодавчий та навчальний матеріал. Орієнтується в понятійному апараті. 

Може оформлювати й оприлюднювати результати аудиторної і самостійної навчальної діяльності, але переважно з підтримкою викладача. 

 «добре» - здобувач знає, розуміє, використовує базовий лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, здатний самостійно виконувати 

творчі, проектні завдання. Має незначні труднощі під час підготовки до аудиторних занять, демонстрації рівня педагогічної майстерності. 

 «відмінно» - здобувач знає, розуміє, використовує не лише базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал; залучає для аналізу 

зарубіжні джерела, користується додатковими ресурсами для розвитку педагогічної майстерності. Демонструє високий рівень володіння 

зовнішніми і внутрішніми ресурсами вияву педагогічної майстерності. 

Згідно з Положенням «Про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів 

філософії в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» контрольні заходи включають поточний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня педагогічної 

майстерності. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни  – виконання практичних завдань, усне опитування, 

презентація творчого індивідуального проекту та ін. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні, або на окремих його завершальних 

етапах. 

Підсумковий контроль включає залік відповідно переліку питань розроблених викладачем. 

Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 



При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час семінарських, практичних занять та за самостійну роботу. 

Бали за поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих 

оцінок та помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60  сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками 

проведення заліку або іспиту визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та 

помножена на коефіцієнт 8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   

 

Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Модуль І Індивідуальне 

завдання Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 10 10 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового семестрового 

контролю.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Періодична література 

«Педагогічна майстерність як система мистецьких і професійних компетентностей» 

«Освіта дорослих: теорія, практика, досвід» 

«Порівняльна професійна педагогіка» 
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