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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» 

складена відповідно до освітньо-професійної підготовки бакалаврів напряму 

6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є «Основи педагогічної 

майстерності» є майстерність вчителя, вихователя, система її формування і 

розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: «Основи педагогічної 

майстерності» як самостійна дисципліна психолого-педагогічного циклу 

увібрав у себе ідеї таких галузей знань: педагогіка, історія педагогіки, 

психологія, філософія, етика, естетика.  

Програма навчальної дисципліни містить 4 змістових модулі: 

Змістовий модуль 1. Педагогічна майстерність та її значення у 

становленні вчителя як професіонала. 

Змістовий модуль 2. Педагогічна техніка як елемент педагогічної 

майстерності. 

Змістовий модуль 3. Майстерність педагогічної взаємодії. 

Змістовий модуль 4. Майстерність вчителя-вихователя в управлінні 

навчально-виховним процесом. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності» є: сформувати навички педагогічної діяльності, сприяти 

збагаченню педагогічного досвіду майбутніх фахівців, поглибити знання з 

педагогіки і психології, 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. 



 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності» є: 

 ознайомлення студентів з особливостями дисципліни, її метою та 

завданнями; 

 оволодіння системою психолого-педагогічних знань, розуміння 

сутності, структури та специфіки педагогічної діяльності; 

 формування уявлення про педагогічну діяльність як творчий процес 

рефлексивного управління діяльністю школярів; усвідомлення себе 

(студентом) суб’єктом цієї діяльності; 

 опанування елементами системи формування творчої особистості; 

 удосконалення найважливіших складових педагогічної майстерності: 

гуманістичної спрямованості, професіоналізму знань, педагогічної техніки 

(керування собою і взаємодією) та педагогічних здібностей; 

 вивчення правил педагогічної етики;  

 опанування методами навчання і виховання; формування вмінь 

викладення нового матеріалу, його закріплення та оцінювання; 

 опанування механізмами використання особистісного потенціалу для 

вирішення педагогічних завдань навчання і виховання;  

 оволодіння засобами і напрямами цілеспрямованого професійного 

вдосконалення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні  

знати: 

 специфіку педагогічної діяльності;  

 функції вчителя у суспільстві;  

 сутність педагогічної майстерності та її компоненти;  

 педагогічні здібності, їхні види та особливості;  

 загальні ознаки театрального та педагогічного мистецтва; принципи 

системи К. С. Станіславського та її особливості; 



 

 

 особливості педагогічної техніки, її внутрішні та зовнішні 

компоненти;  

 шляхи оволодіння педагогічною технікою;  

 сутність педагогічного мовлення, його особливості, функції, форми 

та комунікативні якості;  

 сутність педагогічного спілкування: стадії та рівні процесу 

спілкування;  

 особливості педагогічного такту на уроці; умови оволодіння 

педагогічним тактом;  

 роль уваги вчителя в організації педагогічної взаємодії;  

 роль спостережливості вчителя в навчально-виховному процесі;  

 професійно-педагогічні особливості уваги вчителя;  

 роль уяви вчителя в організації педагогічної взаємодії; умови, які 

активізують уяву вчителя та учнів на уроці;  

 психолого-педагогічні вимоги до переконання та умови ефективності 

педагогічного навіювання;  

 вікові особливості конфліктів; правила поведінки в конфліктній 

ситуації;  

 особливості побудови уроку-діалогу; сутність особистісно 

орієнтованого навчання;  

 техніку організації контактної взаємодії;  

 особливості інноваційних процесів на сучасному етапі; принципи 

інноваційної педагогіки;  

 шляхи впровадження гуманістичної педагогіки в навчальний процес;  

 стратегії взаємодії як засіб розв’язання педагогічних задач;  

 причини педагогічних конфліктів, їхні види, способи виявлення, та 

запобігання; 

 

 



 

 

уміти: 

 висловлювати педагогічні погляди, коментувати вислови видатних 

педагогів;  

 ідентифікувати професійні якості ідеального педагога зі своїми;  

 планувати свою роботу з керівництва навчальною та позакласною 

діяльністю учнів (організаторські вміння);  

 прогнозувати результати навчального та виховного процесу;  

 адекватно сприймати і розуміти стан дитини;  

 активно впливати на співрозмовника (динамізм вчителя);  

 чітко, логічно, виразно висловлювати свої думки, подаючи 

навчальний матеріал (дидактичні вміння);  

 переконувати, використовуючи вербальні та невербальні засоби 

впливу;  

 раціонально моделювати свою поведінку;  

 робити самоконтроль власної поведінки;  

 розвивати техніку усного мовлення: якості голосу, інтонацію, дикцію, 

темпоритм;  

 проявляти естетику зовнішнього вигляду; самооцінювати власну 

зовнішню виразність, здійснювати доцільне невербальне самовираження, 

читати невербальну інформацію; 

 володіти комунікативною культурою;  

 розуміти як сприймається іншими власна поведінка вчителя в 

момент спілкування (рефлексивні вміння); 

  керувати увагою та добирати прийоми активізації уяви учнів;  

 розпізнавати та аналізувати стилі педагогічного спілкування; 

прогнозувати наслідки спілкування;  

 конструювати власне педагогічне спілкування, керуючись знаннями 

особливостей цього процесу, його правил, шляхів подолання труднощів, 



 

 

уникнення зон утворення бар’єрів спілкування, використовуючи різні 

елементи педагогічних стилів у залежності від цілей спілкування; 

 використовувати прийоми педагогічної взаємодії в спілкуванні; 

відображати емоції співрозмовника, резюмувати почуте; 

 здійснювати активне слухання; ставити питання для уточнення 

інформації, передавати думку своїми словами; 

 організовувати педагогічну взаємодію в процесі бесіди з учнями та 

батьками учнів з дотриманням вимог педагогічного такту; 

 моделювати педагогічно доцільне розв’язання педагогічних задач; 

 застосовувати різні форми словесного навіювання;  

 конструювати ситуації уроку на засадах контактної взаємодії;  

 регулювати міжособистісні стосунки дітей;  

 зіставляти теорію з практикою;  

 моделювати майбутню ситуацію уроку; 

 встановлювати з учнями психологічний контакт на початку уроку; 

 активізувати пізнавальну діяльність учнів; 

 користуватися прийомами включення учнів в активний пізнавальний 

діалог; 

 аналізувати особливості своїх досягнень та недоліків;  

 мобілізувати своє творче самопочуття; 

 оцінювати власний рівень готовності до педагогічної діяльності; 

діагностувати рівень розвитку особистих педагогічних здібностей;  

 проектувати шляхи свого професійного зростання та саморозвитку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 108 годин / 3 кредити 

ECTS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 



 

 

Змістовий модуль 1. Педагогічна майстерність та її значення у 

становленні вчителя як професіонала 

Педагогічна майстерність вчителя, її зміст та шляхи формування. 

Проблема формування педагогічної майстерності в історії педагогічної думки. 

Вступ до педагогічної професії. Суспільна значущість професії вчителя. 

Сутність професіонально-педагогічної діяльності вчителя, її зміст та 

структура. Специфіка мети, об’єкта, суб’єкта, засобів і результату 

педагогічної діяльності 

Педагогічна діяльність як керована вчителем система взаємодії з учнем. 

Поняття «мета-діяльність» та продуктивність педагогічної діяльності. 

Поняття про педагогічну майстерність. Структура педагогічної 

майстерності: гуманістична спрямованість, професійна компетентність, 

педагогічні здібності, педагогічна техніка. Взаємозв’язок і 

взаємозумовленість складових педагогічної майстерності. 

Джерела та шляхи оволодіння педагогічною майстерністю. 

Самовиховання вчителя, його роль у розвитку педагогічної майстерності. 

Етапи професійного самовиховання, способи самовиховання. Формування 

індивідуального стилю педагогічної діяльності. 

Критерії педагогічної майстерності: доцільність, продуктивність, 

оптимальність, творча активність. 

Взаємозв’язок шкільної та театральної педагогіки. Елементи 

акторської майстерності в педагогічній діяльності. Мистецтво як вид 

людської творчості. Станіславський – фундатор сучасної науки про театр та 

акторську творчість. Театральна педагогіка К. С. Станіславського. 

Система Станіславського, умовна назва теорії та методології сценічної 

творчості. Робота актора над собою. Шляхи розвитку творчих можливостей. 

Принципи системи Станіславського. 

Спільні та відмінні ознаки педагогічної та театральної творчості. 

Надзавдання в мистецтві. Надзавдання вчителя (загальне надзавдання, 

етапне надзавдання, ситуативне надзавдання). Співтворчість. Рамки 



 

 

творчості. Перевтілення. Внутрішній план педагогічного перевтілення. 

Прибудови «знизу», «зверху», та «поруч». 

Риси, що характеризують педагогічну та акторсько-режисерську 

діяльність (загальні риси, відмінні риси). 

Етапи робота над уроком та роллю (репетиційний та доурочний, 

технічний, період втілення творчого задуму). 

Стадії оволодіння органічною творчістю в акторській та педагогічній 

дії (вправи на подолання суперечностей публічної творчості, навчання на 

матеріалі простих сценічних вправ; етюди на розвиток вмінь та навичок). 

 

Змістовий модуль 2. Педагогічна техніка як елемент педагогічної 

майстерності 

Педагогічна техніка вчителя. Поняття педагогічної техніки та її 

основні компоненти. Місце педагогічної техніки в діяльності вчителя. 

Уміння педагога керувати своєю поведінкою: техніка володіння організмом 

(міміка, пантоміміка); керування емоціями, настроєм; опанування уміннями 

соціальної перцепції; техніка мовлення (керування диханням, дикцією тощо). 

Уміннями впливати на особистість та колектив: техніка організації контакту, 

управління педагогічним спілкуванням, організація колективних творчих 

справ тощо. 

Внутрішня техніка вчителя як система прийомів управління психічним 

самопочуттям. Засоби саморегуляції поведінки вчителя. 

Зовнішня техніка вчителя. Ознаки зовнішньої техніки вчителя: міміка, 

контакт очей, дистанція спілкування, пантоміміка, жести, постава, поза, хода, 

організація простору тощо. Рекомендації щодо досягнення зовнішньої 

виразності. 

Роль зовнішнього вигляду вчителя. А. С. Макаренко про педагогічну 

роль зовнішнього вигляду вчителя. 

Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці. Поняття культури 

мовлення вчителя. Культура мовлення. Елементи мовної культури вчителя. 



 

 

Властивості та особистості голосу вчителя (сила звуку, звучність, 

тембр, злитність, гнучкість, рухливість, діапазон голосу). 

Функції мовлення та комунікативна поведінка вчителя. 

Функції педагогічного мовлення: забезпечення повноцінної презентації 

та сприйняття знань учнями; забезпечення раціональної організації 

ефективної навчально-практичної діяльності учнів; створення умов для 

забезпечення психологічної свободи, вияву індивідуальної своєрідності учня; 

встановлення, побудова й регуляція продуктивної взаємодії, забезпечення 

гуманістичної спрямованості. 

Особливості педагогічного мовлення (діалог: модальності у 

спілкуванні, поліфонія, персоніфікація, установка на відповідь; монолог). 

Виразність мовлення вчителя. Засоби мовленнєвої виразності вчителя 

(лексико-семантичні: епітети, метафори, порівняння, гіперболи; синтаксичні 

засоби: синтаксичний паралелізм, антитеза, градація; інтонаційні засоби: 

логічна, психологічна пауза). 

Сторони мовлення вчителя: технічна (фізіологічне (верхнє, грудне, 

діафрагмальне, діафрагмально-реберне) та мовне дихання, мовний голос, 

дикція); логічна (логічні паузи, логічний наголос, темп); емоційно-образна 

(творча уява, вміння передавати емоції, вольовий імпульс). 

Комунікативні ознаки мовлення: правильність мовлення, точність 

мовлення, багатство мовлення, чистота мовлення, ясність мовлення, 

виразність мовлення, експресивність мовлення, норми мовлення (орфоепічні, 

лексичні, морфологічні, синтаксичні). 

Основні помилки в мовленні вчителя (технічна сторона: дикційні, 

темпові, висотні; логічна сторона (паузові); емоційно-образна сторона 

(недостатність вольового імпульсу). 

Основні рекомендації щодо попередження мовних вад. 

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя (самоконтроль і 

розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння 

літературною мовою в різних ситуаціях спілкування; самоконтроль і 



 

 

розвиток умінь виразного мовлення; самоконтроль і розвиток 

комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у спілкуванні). 

Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які 

є передумовою оволодіння вміннями професійно-педагогічного мовлення. 

Комунікативність вчителя. Комунікативна культура вчителя. 

Комунікабельність та її компоненти (здатність відчувати задоволення від 

спілкування, соціальна спорідненість, альтруїстичні ідеї тощо). 

Комунікативні акти: інформативний (передача інформації), 

мотиваційний (наказ, порада, прохання), експресивний (емоційні 

переживання), фактичний (встановлення і підтримання контакту). 

Комунікативна компетентність вчителя. Уміння комунікативної 

компетентності.  

Спорідненість понять спілкування і комунікація. 

Бар’єри у спілкуванні. Різновиди бар’єрів спілкування: соціальній; 

фізичний; когнітивний бар’єр; психологічний бар’єр: незбіг настанов, 

побоювання, бар’єр відсутності контакту (педагог не організує діяльність, а 

діє автономно), звуження функцій спілкування (учитель виконує тільки 

інформаційну функцію спілкування), бар’єр негативної установки на клас, 

боязнь педагогічних помилок. 

Малоефективні моделі професійно-педагогічного спілкування: 

«Монблан», «Китайська стіна», «Локатор», «Робот», «Я сам», «Гамлет», 

«Друг», «Тетерев». 

Майстерність педагогічного спілкування. Сутність педагогічного 

спілкування Засоби спілкування: знакові засоби, оптико-кінетичні, 

лінгвістичні. 

Складові педагогічного спілкування: перцептивна, рефлексивна, 

ідентифікаційна, атракційна, комунікативна. 

Функції педагогічного спілкування: пізнання особистості, обмін 

інформацією, організація діяльності, обмін ролями, співчуття та 

співпереживання, самоспостереження, спілкування заради спілкування, 



 

 

привернення себе до цінностей інших, привернення інших до своїх цінностей, 

налагодження контакту. 

Структура педагогічного спілкування: моделювання педагогом ситуації 

спілкування: прогностичний етап; організація безпосереднього спілкування – 

комунікативна атака; управління спілкуванням, корекція впливу; аналіз 

системи спілкування і моделювання наступної діяльності. 

Стилі професійного спілкування вчителя. 

Стилі ставоення вчителя до колективу: активно-позитивний, пасивно-

позитивний, ситуативно-негативний, стійкий-негативний. 

Основні стилі взаємодії вчителя з учнями: авторитарний, 

демократичний, ліберальний. 

Стилі спілкування: спілкування-дружня взаємодія, спілкування-

дистанція, спілкування-залякування, спілкування-загравання, спілкування-

діалог. 

Основні критерії (ознаки) діалогічного спілкування: визнання рівності 

особистісних позицій, відкритість і довіра партнерів, домінанта педагога на 

співрозмовників і взаємовплив поглядів, модальність висловлювання і 

персоніфікація повідомлення, поліфонія взаємодії і надання вчителем 

розвиваючої допомоги, двоплановість позиції педагога в спілкуванні (уміння 

вести діалог з партнером та водночас аналізувати ефективність втілення 

власного задуму). 

Характеристика соціально-активної особистості вчителя. Професійна 

готовність вчителя до педагогічного спілкування. 

 

Змістовий модуль 3. Майстерність педагогічної взаємодії 

Педагогічна дія у спілкуванні. Педагогічна діяльність як підсумок дії 

та вміння діяти. Дія або вміння діяти. «Вплив» як педагогічно впливова дія. 

Передумови дії вчителя. Емоційна енергія вчителя (увага, уява, 

фантазія тощо). Мета педагогічної дії. Розуміння дії з точки зору театральної 



 

 

педагогіки. Дія як психофізичний акт. Фізична та психічна сторони 

педагогічної дії. Мета фізичної та психічної (внутрішньої та зовнішньої) дії. 

«Логіка педагогічного впливу» (педагогічне завдання і його розвиток, 

система методів педагогічного впливу, система комунікативних завдань, 

розв’язок яких необхідний для реалізації методики впливу, педагогічний 

вплив і взаємовплив). 

Стадії процесу спілкування: орієнтація в оточуючих умовах, вибір 

об’єкта, привертання до себе уваги за допомогою дії, мобілізація внутрішніх 

сил, «зондування душі об’єкта», вербальна взаємодія, зворотній зв’язок. 

Умови ефективності професійно-педагогічного спілкування. 

Пристосування як провідна умова процесу спілкування. Поняття 

«пристосування» (як більш широке) і «прибудови» (як більш широке). 

Прибудова «знизу», «зверху», «поруч». 

Рівні організації педагогічного спілкування: функціонально-діловий, 

впливовий та емоційний. Функції професійного спілкування. 

Увага та спостережливість учителя. Увага як спрямованість і 

зосередженість свідомості на об’єкті чи предметі, що підвищує рівень 

сенсорної, інтелектуальної чи рухової активності.  

Форми уваги: довільна, мимовільна та післядовільна. 

Увага вчителя як спрямованість і зосередженість свідомості вчителя на 

будь-якому реальному чи ідеальному об’єкті педагогічної діяльності. 

Особливості уваги вчителя і специфіка педагогічної діяльності. 

Характеристика об’єкту уваги вчителя. вибірковість сприймання ситуації 

педагогічної взаємодії. Увага вчителя як своєрідний регулятор активності 

професійної діяльності. 

Значення спостережливості вчителя для побудови доцільної моделі 

комунікації. Педагогічна спостережливість як вибіркова спрямованість 

сприймання вчителя. Спостережливість як професійно значуща властивість 

особистості вчителя. Специфіка об’єкту спостереження вчителя. Основні 

вміння професійно-педагогічної спостережливості. 



 

 

Прийоми привернення уваги учня: мовленнєвий, руханковий варіант, 

пауза, змішаний варіанти. 

Переконання як основний засіб комунікативної взаємодії. 

Переконання як уявлення, знання, ідеї, що стали мотивами поведінки людини. 

«Переконання» як засіб та результат педагогічного впливу. 

Загальна характеристика істинних та хибних переконань. Форми 

переконування. Загальні вимоги до ефективності переконування. 

Застосування розмаїття форм переконування: бесіди, диспути, дискусії, 

бесіди, розповідь вчителя, особистий приклад, доведення, лекція. 

Вимоги до переконування. Умови ефективності переконування. Уміння 

переконувати як мистецтво, що потребує знання законів та правил логіки. 

Переконування як логічне доведення. Доказ. Засоби доказу (аргументи 

та демонстрація). Теза. Аргумент. Демонстрація. Загальна характеристика 

доказу: за формою (прямий, непрямий); за логікою (індуктивний, 

дедуктивний). 

Прийоми розхитування хибних переконань. Прийоми зруйнування 

хибних переконань. Формула процесу переконання: зрозуміло – пережито – 

прийнято – зроблено. 

 

Змістовий модуль 4. Майстерність в управлінні навчально-

виховним процесом 

Навіювання як засіб педагогічного впливу. Навіювання або сугестія 

як особливий вид психічного впливу на людину. Місце елементів навіювання 

у розмаїтті актів педагогічної взаємодії. 

Види навіювання: за джерелом (навіювання-дія, самонавіювання), за 

суб’єктом (у стані активності; природного сну; у гіпнотичному сні), за 

наявністю або відсутністю у навіюваного мети впливу (навіювання та 

ненавмисне навіювання), за результатами (позитивне та негативне) за 

змістом (відкрите та закрите). 

Форми навіювання. Місце самонавіювання в розвитку особистості. 



 

 

Умови ефективного навіювання. Навіюваність. Залежність 

навіюваності від віку, статі, інтелекту, стану здоров’я, авторитетності 

особистості. 

Навіювання та релаксація. Підвищення ефективності навіювання: 

релаксопедія. сугестологічне навчання. гіпермнезія (надзапам’ятовування). 

Умови підвищення навіюваності учнів на уроці: конкретність думок вчителя, 

особливості теми заняття, мовленнєва динаміка. 

Загальні риси переконання та навіювання: засоби впливу; неможливість 

визначення результату впливу; логічність висловів; емоційність тону і міміки 

педагога; навіюючий вплив переконання та переконуючий – навіювання. 

Вплив переконання на почуття, а навіювання на свідомість. Вплив слова на 

свідомість та почуття. 

Майстерність вихователя в управлінні виховним процесом. 

Сутність та поняття майстерності вихователя. Теоретичні основи формування 

основ майстерності виховання. А.С.Макаренко про майстерність вихователя. 

Ю.Азаров про структуру майстерності вихователя: технологічну, 

соціально-психологічну (ставлення), етичну. 

Технологічна підсистема як система «влучних засобів впливу на 

особистість і колектив, що дають змогу педагогу зекономити свої сили та 

добитися бажаних результатів». 

Сутність технологічної підсистеми: притягнення учнів до виконання 

певних педагогічних функцій (особливо старшокласників), організація свого 

життя, самоврядування, організація чергування, колективне відвідування 

кінотеатрів, театрів, музеїв, проведення свят, зборів, диспутів, вечорів 

відпочинку, організація прибирання приміщення, ігор і т.п. 

Сумісна робота вихователя з учнями (органами учнівського 

самоврядування). 

Місце виховних заходів у технологічній підсистемі вихователя. 

Найголовніші вимоги до виховного заходу. 



 

 

Етапи організації КТС. Ефективні прийоми проведення колективних 

творчих справ: створення мікроколективів, груп, бригад; методика «мозкової 

атаки»; добір ідей тощо. 

Підсистема відносин. Прийоми формування позитивних ставлень 

вихованців: заключні лінійки, випуски стінних газет, збори відпочинку, 

обговорення та виставлення оцінок за поведінку та чергування, періодичне 

обговорення в класі якості виконання суспільних доручень. 

Внутрішньоколективі та міжколективні залежності, природа протиріч 

та конфліктів. Етапи залучення школяра до системи колективних відношень: 

постановка найближчих педагогічних задач, створення атмосфери взаємної 

доброзичливості, взаємодопомоги, введення в життя дітей позитивних 

факторів, урахування виховного впливу родини, використання інформації 

про структуру колективу та особистісні якості учнів, організація спільної 

діяльності, справедливе ставленням до всіх учнів, об’єктивне розуміння 

вчинків дітей незалежно від їхнього положення; оцінка не тільки навчальної 

діяльності, але й поведінки. 

Основні позиції педагогів щодо організації виховних заходів: командна 

позиція; позиція включення, позиція співуправління, нейтральна позиція.  

Взаємозв’язок етичної підсистеми та підсистеми ставлень. 

Використання принципових положень методики І.П.Іванова.  

Досягнення виховної мети за умов використання принципів, що 

обумовлюють процес виховання: єдність життя та виховання, єдність дитячої 

самостійності та самовиховання, єдність моральних норм та моральної 

поведінки, єдність громадськості та людяності, зв’язок етичного та 

естетичного, підхід до дитини з оптимістичною гіпотезою, єдність вимог та 

довіри, обережне ставлення до особистості школяра, підвищення почуття 

власної гідності, урахування статевих відмінностей, турбота про фізичне та 

моральне здоров’я дітей та ін. 

Поняття «педагогічно занедбані діти». Особистісні характеристики 

важковиховуваних. Ступені педагогічної занедбаності «важких» дітей: 



 

 

важковиховувані, педагогічно занедбані, підлітки-правопорушники 

(девіанти), неповнолітні злочинці (делінквенти). 

Організація реабілітації, профілактики, корекції та відновлення. 

Перевиховання як виховний процес, спрямований на подолання 

негативних якостей особистості, що формувалися під впливом 

несприятливих умов виховання.  

Аналіз історичної ретроспективи проблеми важковиховуваності: період 

Першої світової війни (1914-1918 рр.); громадянська війна (1918-1922 рр.); 

30-ті роки: геноцид українського народу, голодомор, масові репресії; друга 

світова війна (1939-1945 рр.): смерть батьків, окупація, голод, сирітство, 

значні економічні труднощі; останні десятиріччя XX ст.. 

Соціальна сфера як передумова виникнення важковиховуваності. 

Негативні чинники, що зумовлюють появу важковиховуваних дітей: 

неблагополуччя в сім’ї, низька педагогічна культура сім'ї, недостатній 

виховний рівень роботи в загальноосвітніх закладах, низький рівень 

педагогічної майстерності вчителя-вихователя. 

Характеристика процесу перевиховання. Принципи організації роботі з 

педагогічно недбалими дітьми. Використання заходів, що упереджують 

появу важковиховуваних дітей. Етапи подолання виникнення негативних 

явищ у поведінці неповнолітніх: діагностичний, планування і визначення 

змісту роботи, цілеспрямованої педагогічної діяльності. 

Форми роботи з профілактики важковиховуваності. Передумови 

результативності перевиховання. Рівні вихованості та діагностика рівнів 

вихованості. Критерії вихованості. Методи діагностики вихованості. 

Вимірювання рівнів вихованості. Результат виховного процесу. 

Майстерність вчителя у керуванні навчальним процесом. 

Технологічні елементи організації навчання на уроці: мета уроку її 

спрямування; завдання і професійна позиція вчителя; головний механізм 

педагогічного керівництва; характер пізнавальної діяльності і позиція учнів; 

оцінка навчання. 



 

 

Моделі уроку: «урок-монолог», «урок-діалог». Показниками уроку-

діалогу. 

Сутність особистісно-орієнтованого навчання. Засоби організації 

особистісно-орієнтованого навчання. 

Методика контактної взаємодії: накопичення згоди, пошук спільних 

інтересів, прийняття для обговорення особистісних якостей і принципів, вияв 

рис, які загрожують взаємодії, адаптація, узгоджена взаємодія. 

Техніка організації контактної взаємодії. Поняття «творчий задум 

уроку». Задум уроку діалогу. Технологічні елементи задуму уроку. 

Завдання вчителя на початковому етапі уроку: зняття негативної 

емоційної реакції; створення особистісного контакту з учнями: щира 

посмішка, контакт очей як засіб передачі позитивних емоцій, виразний жест, 

емоційне вітання, персоніфікація (виклад від першої особи), модальність 

мовлення (особистісне ставлення до інформації), гумор; концентрація увагу, 

формування інтересу до теми уроку: використання цікавих фактів, апеляція 

до досвіду учнів, звертання до них по допомогу у розв'язанні проблеми уроку, 

несподіваний початок уроку, демонстрація цікавого досвіду; формування 

когнітивної установки – готовності до пізнавальної діяльності: передбачення 

можливих бар’єрів спілкування, вибір моделі спілкування, визначення 

психолого-емоційної атмосфери, організація учнів у просторі класу, 

визначення бажаного темпоритму початкового етапі. 

Поняття «активізація навчання». Активізація пізнавальної діяльності. 

Активізація навчального процесу. Активізація сприймання учнями 

інформації на етапі викладу нового матеріалу: співроздуми, співпереживання, 

введення монологу як прихованого діалогу. 

Наукова організація особистої праці вчителя. Гігієнічний режим праці: 

робочий час у школі, поза школою, вільний час. Розумний режим роботи. 

Майстерність у підготовці і проведенні навчальних занять та виховних 

заходів. П. Підкасистий та М. Портнов про систему попередньої підготовки і 



 

 

ведення пакетів (папок, набору карток, конвертів і т.д.). Особистий план 

організаційних заходів. Саморегуляція праці вчителі. 
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Електронні ресурси 

1. www.mon.gov.ua – веб-сторінка Міністерства освіти і науки України.  

2. www.nbuv.gov.uа – веб-сторінка бібліотеки ім.Вернадського. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 8 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) бесіда; 

2) консультація;  

3) письмова робота;  

4) понятійний диктант;  

5) тестування;  

6) практичні завдання;  

7) контрольні роботи. 

 

 


