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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно навчального
плану спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1 (для денної форма
навчання), таблиці 2 (для заочної форми навчання).
Таблиця 1
Галузь знань,
Характеристика
Найменування
спеціальність,
навчальної дисципліни
показників
освітня програма,
освітній ступінь
01 Освіта
Денна форма навчання

Нормативна
012 Дошкільна освіта

Кількість
годин/кредитів: 150/5

Освітня програма:
Дошкільна освіта

ІНДЗ: є

Освітній ступінь:
бакалавр

Рік навчання 2
Семестр 4-ий
Лекції 30 год.
Практичні 30 год.
Самостійна робота 80 год.
Консультації – 10 год.
Форма контролю: екзамен

Таблиця 2
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни

01 Освіта
Заочна форма навчання

Нормативна
012 Дошкільна освіта

Кількість
годин/кредитів: 120/4

Освітня програма:
дошкільна освіта

ІНДЗ:є

Освітній ступінь:
бакалавр

Рік навчання 2
Семестр 4-ий
Лекції 10 год.
Практичні 10 год.
Самостійна робота 86 год.
Консультації – 14 год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності
вихователя ДНЗ» складена відповідно до освітньо-професійної підготовки
бакалаврів спеціальності «Дошкільна освіта».
Сучасні наукові дослідження значну увагу приділяють вивченню
інтеграційних процесів, пошуку ефективних шляхів та умов створення
інтегративних

навчальних

дисциплін.

Одним

з

них

є

«Основипедагогічноїмайстерності вихователя ДНЗ». Цей курс спрямований
на

забезпеченняцілісноїпрофесійноїпідготовки

результативному

рівнях.

Курс

на

процесуальному

даєможливістьпоставити

у

і

центр

увагиособистість студента, але не тільки у сутопсихологічномуплані, а й у
безпосередньомузв’язкуіззмістоммайбутньоїпрофесійноїдіяльності.

У

змістіпедагогічноїмайстерностісамеособистістьвихователярозглядається

як

основнийчинниквпливу

на

розвитокдитини.

Наповненняіндивідуальнихособливостейстудентівпрофесійнимизнаннями

і

змістом,

в

ознайомленнямайбутніхвихователівізсвоєюіндивідуальністю

їїпрофесійнійпроекціїдозволяєрозв’язати
осмисленнясвоїхнедоліків

і

ряд

важливих

проблем:

розробкакомпенсаторнихприйомів;

виявленняіндивідуальнихпереваг і відпрацюваннявласного стилю діяльності;
складання і реалізаціяпрограмипрофесійногорозвитку й саморозвитку.
Мета курсу: формування у майбутніх вихователів потреб професійно
розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно
проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його самореалізовувати у
професійній діяльності з метою забезпечення високого кінцевого результату
в аспекті створення аналогічних умов для прояву індивідуальності дітей,
їхньої самореалізації у навчально-виховній діяльності.

3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
знатимуть:
сучасні особливості педагогічної діяльності відповідно до нових
стандартів освіти;
структурні компоненти і характерні особливості педагогічної
майстерності вихователя;
джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення;
особливості професійної етики і педагогічного такту;
професійні компетентності вихователя;
структурні компоненти педагогічної техніки;
функції мови та вимоги до мовленнєвої діяльності вихователя;
особливості педагогічного спілкування;
функції, стилі, основні закономірності спілкування;
складові невербальної поведінки педагога;
типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях, шляхи їх
розв’язання.
вмітимуть :
застосовувати провідні положення документів та нормативних актів про
освіту;
використовувати складові педагогічної техніки у професійній діяльності;
встановлювати суб’єкт – суб’єктну взаємодію на основі партнерства та
довіри між дитиною, вихователем та батьками;
володіти культурою мовлення та професійно-педагогічного спілкування;
застосовувати засоби невербального спілкування (жестикуляції, вияву
міміки, вибору пози);
володіти методами і прийомами словесного впливу, емоційної та вольової
саморегуляції;
виступати перед дітьми, вести діалог, монолог;
оцінювати власний рівень професійної підготовки;
прогнозувати результати своєї діяльності та шляхи вдосконалення;
моделювати педагогічно доцільне розв’язання педагогічної задачі;
аналізувати власну діяльність з погляду її педагогічної доцільності;
аналізувати педагогічні конфлікти, добирати ефективні шляхи їх
розв’язання.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 3 і 4.
Таблиця 3
Кількість годин
у тому числі
Усього
Лек. Практ. Конс. Сам. роб.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Основи педагогічної діяльності та педагогічної
культури
Тема 1.Майстерність
професійної діяльності
10
2
2
6
педагога
Тема 2.Педагогічна
11
2
2
1
6
майстерність та її елементи
Тема 3.Професійні якості та
педагогічна культура
11
2
2
1
6
вихователя
Тема 4. Педагогічний такт і
11
2
2
1
6
педагогічна етика вихователя
Тема 5.Педагогічна техніка
11
2
2
1
6
вихователя
Разом за змістовим модулем 1
54
10
10
4
30
Змістовий модуль 2. Педагогічна майстерність вихователя ЗДО
Тема
6.Педагогічнамайстерність у
12
2
2
1
7
професійнійдіяльностівихова
теля
Тема 7.Професійнізнання,
здібності – основа
13
2
2
1
8
становленняпедагогічноїмай
стерностівихователя
Тема 8.Мовленнявихователя
12
2
2
1
7
як засібпедагогічноїпраці
Тема
9.Майстерністьпедагогічного
12
2
2
1
7
спілкування
Назви змістових
модулів і тем

Тема
10.Педагогічнамайстерність
як
показникпрофесіоналізмувих
ователя.
Тема
11.Майстерністьвихователя в
організаціїнавчальновиховногопроцесу в закладі
дошкільної освіти.
Тема
12.Підготовкамайбутніхвихо
вателів у
вищомунавчальномузакладі.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

15

4

4

-

7

16

4

4

1

7

16

4

4

1

7

96
150

20
30

20
30

6
10

50
80

Таблиця 4
Кількість годин
у тому числі
Усього
Лек. Практ. Конс. Сам. роб.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Основи педагогічної діяльності та педагогічної
культури
Тема 1. Педагогічна
23
2
2
3
16
майстерність та її елементи
Тема 2. Педагогічний такт і
23
2
2
3
16
педагогічна етика вихователя
Тема 3. Педагогічна техніка
23
2
2
3
16
вихователя
Разом за змістовим модулем 1
69
6
6
9
48
Назви змістових
модулів і тем

Змістовий модуль 2. Педагогічна майстерність вихователя ЗДО
Тема
4.Педагогічнамайстерність у
професійнійдіяльностівихова
теля
Тема
5.Педагогічнамайстерність
як

26

2

2

3

19

25

2

2

2

19

показникпрофесіоналізмувих
ователя.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

51
120

4
10

4
10

5
14

38
86

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1.Випишіть
із
праць
Я.А.Коменського,
К.Д.Ушинського,
В.О.Сухомлинського міркування про педагогічну майстерність вихователя,
про місце і роль вихователя в суспільстві, його якості, вміння.
2. Проаналізуйте вплив особистості вихователя на становлення вас як
особистості. Викладіть свої думки у творчій роботі на одну іззапланованих
тем: ―Вихователь у моємужитті‖, ―Мійідеалвихователя‖, ―Я і моя професія‖,
«Професійний портрет сучасноговихователя».
3. Виберіть з педагогічноїпоеми А.С. Макаренкаситуацію, яка на Ваш
погляд,
найбільшвиявилапедагогічнумайстерністьвидатного
педагога
(конспект).
4.Складіть словник
термінології з педагогічноїмайстерності.
Сформулювативласнепедагогічне кредо, використовуючитакий зачин: «Для
мене як вихователянайголовніше буде…».
5. Підберітьвправи на формуваннявміннякеруватисвоїмемоційним
станом та поведінкою (таблиця).
6.Проаналізуйте
думки
дослідниківдидактівщодопроблемипідготовкивихователя до заняття (М.І. Махмутов, І.Я.
Лернер, М.М. Скаткін, М.М. Шахмаєв).
7.Засобикеруванняпсихологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія,
працетерапія,
імітаційнагра),
можливостівикористанняїх
у
професійномусамовдосконаленнівихователя.
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Кожен студент повинен виконати індивідуальне завдання
дослідницького характеру, зміст якого має відображати обізнаність з
проблемою дослідження і власну позицію студента.
На основі аналізу науково-методичної, педагогічної літератури та
періодичних видань студенти мають написати за індивідуальною темою та
оформити реферат або презентацію за такими вимогами:

а) титульна сторінка;
б) план;
в) вступ;
г) зміст реферату згідно пунктів плану;
д) висновки;
е) список використаних джерел.
Об’єм реферату має складати 12–15 сторінок друкованого тексту або 15
презентаційних слайдів.
Студент повинен підготуватись і здійснити захист роботи.
Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань:
1. Проблема професійного управління педагогічною діяльністю у творчій
спадщині А.С. Макаренка.
2. Педагогічна майстерність як система, у педагогічній діяльності А.С.
Макаренка.
3. А.С. Макаренко про необхідність оволодіння педагогічною технікою.
4. А.С. Макаренко про діяльність у розв’язанні педагогічних ситуацій.
5. А.С. Макаренко про акторську майстерність в роботі педагога.
6. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній
науці.
7. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.
8. Професійне самовиховання: сутність, шляхи і способи реалізації.
9. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання професійних завдань.
10.Особливості професійного іміджу А. С. Макаренка.
11.Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.С. Макаренка.
12.Особливості педагогічної та акторської дії.
13.Професійно-значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з
дітьми.
14.Особливості професійного мислення педагога.
15.Шляхи розвитку педагогічної спостережливості.
16.Техніка мовлення як засіб розв’язання педагогічних завдань.
17.Природа педагогічного таланту.
18.Засоби керування психічним самопочуттям.
19.Особливості педагогічної рефлексії.
20.Професійна компетентність вихователя.
21.Критерії педагогічної майстерності сучасного вихователя.
22.Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.
23.Педагогічне спілкування як діалог.

24.Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів.
25.Професійний ідеал взаємодії в спадщині видатних педагогів.
26.Майстерність А.С. Макаренка у використанні прийомів педагогічного
впливу на вихованців.
27.Гуманістична спрямованість особистості педагога в оцінці В.О.
Сухомлинського.
28.Використання елементів театральної педагогіки К.С.Станіславського у
педагогічній взаємодії.
29.Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.
30.Дослідження домінуючих стилів спілкування вихователів.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Таблиця 5
Модульний
контроль
(мах = 60 Загальна
балів)
кількість
балів
Модуль Модуль 3
2
МКР МКР
ІНДЗ
№1 №2

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модуль 1
Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3

3

4

4

6

30

30

Таблиця 6
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модуль 1
Змістовий
модуль 1
Т1

Т2

Модуль
2
Змістовий
модуль 2

Т3

Т4

Т5

ІНДЗ

Модульний
контроль
(мах = 60 Загальна
балів)
кількість
балів
Модуль 3
МКР МКР
№1 №2

100

6

6

6

6

6

10

30

30

100

Критерії оцінювання
90-100 балів («відмінно»). Глибоке оволодіння вузловими питаннями з
теми. Системне, усвідомлене використання даної інформації. Встановлення
причинно-наслідкових зв’язків між окремими змістовими блоками. Вільна
орієнтація і використання необхідного категоріально-понятійного апарату
при розкритті проблеми. Мова чітка і логічна. Здатність до аналітикоузагальнювального викладу питання, вміння чітко формулювати висновки і
пропозиції щодо суті проблеми.
82-89; 75-81 балів («добре»). В цілому цілісне, усвідомлене оволодіння
матеріалом. В окремих випадках рівень засвоєння інформації недостатній.
Аргументованість, логічність і взаємозв’язок у викладі матеріалу дещо
занижені. Відчуваються труднощі при відповідях на питання, у
формулюванні узагальнень і висновків.
67-74; 60-66 балів («задовільно»). Фрагментарне, несистемне
відтворення інформації. Наводятьсялише окремі складові питання, без
необхідного усвідомлення і взаємозв’язку.
1–59 балів («незадовільно»). Студент не володіє необхідним
категоріально-понятійним апаратом. Робить безуспішні спроби висвітлення
питання на репродуктивному, механічному рівні. Не розуміє суті питання.
Шкала оцінювання
Таблиця 7
Оцінка
Оцінка в балах
за всі види навчальної
для екзамену
для заліку
діяльності
90 – 100
Відмінно
82 – 89
Дуже добре
Зараховано
75 - 81
Добре
67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Вихователь дітей дошкільного віку у сучасному суспільстві, рівень його
професійної діяльності.
2. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності вихователя.
3. Педагогічна діяльність і майстерність вихователя ЗДО.
4.Майстерність педагогічної взаємодії вихователя у навчально-виховному
процесі закладу дошкільної освіти.
5. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці.
6.Майстерність педагогічного спілкування.
7.Стилі ставлення вихователя до вихованців та стилі педагогічного
спілкування.
8.Взаємозв`язок педагогічної та театральної діяльності.
9.Розвиток пам’яті, уваги й уяви вихователя.
10.Техніка вербальної взаємодії вихователя.
11.Техніканевербальноївзаємодіївихователя.
12.Професійнеспілкуваннявихователя.
13.Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної
бесіди.
14.Майстерністьвихователя в організаціїнавчально-виховногопроцесу в
закладі дошкільної освіти.
15.Підготовкамайбутніхвихователівзакладів
дошкільної
освіти
у
вищомунавчальномузакладі.
16.Вивчення
передового
педагогічногодосвіду
–
шлях
до
педагогічноїмайстерності.
17.Майстерністьвихователя-промовця.
18.РозвитоккомунікативнихуміньвихователяЗДО.
19.Методипедагогічноговпливуу навчально-виховномупроцесіЗДО.
20.Етикавзаєминвихователя з батьками вихованців і колегами.

21.Конфлікти в професійнійдіяльностівихователя.
22.ПрофесійнесамовдосконаленнямайбутньоговихователяЗДО.
Конкурс
педагогічноїмайстерності.
23.Портрет сучасноговихователя закладу дошкільної освіти.
24.Характеристикапрофесійнихфункційвихователя.
25.Психолого-педагогічнівимоги до особистостісучасноговихователя.
26.Педагогічнатехніка
як
складовапедагогічноїмайстерностівихователя.27.Елементитеатральноїпедагог
іки в професійнійдіяльностівихователя.
28.Роль вихователя у формуванніособистостідошкільника.
29.Вимоги до вихователя.
30.Характеристика професійнихфункційвихователя.
31.СпецифікапрофесійноїдіяльностівихователяЗДО.
32.Визначеннясутностіпедагогічноїмайстерностівихователя.
33.Характеристика
структурнихкомпонентівпедагогічноїмайстерностівихователядошкільного закладу:
а) гуманістичнаспрямованість;
б) професійнізнання;
в) педагогічніздібності;
г) педагогічнатехніка.
34.Характеристика
вміньвзаємодії
педагога
з
вихованцями,
їх
батьками та колегами:
а) психолого-педагогічних;
б) фахово-методичних;
в) спеціальних;
г) творчих.
35.Уміннявихователявдосконалювативласнупедагогічну
техніку:
а) аналітичні;
б) гностичні;
в) проективно-конструктивні;
г) організаційно-спонукальні.
36.Комунікативні характеристики професійногомовленнявихователя.
37.Функціїмовленнявихователя у взаємодії з дітьми.
38.Умовиефективності
і
шляхи
вдосконаленняпрофесійногомовленнявихователя.
39.Професійно-педагогічнеспілкування, йогосутність, структура, функції,
види.

40.Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному
спілкуванні.
41.Стиліставленнявихователя
до
вихованців
та
стиліпедагогічногоспілкування
42.Умовиефективногопедагогічногоспілкування.
43.Риторична культура вихователя закладу дошкільної освіти.
44.Взаємозв`язокпедагогічної та театральноїдіяльності.
45.Педагогічна та акторська дія.
46.Спільне і відмінне в професійній діяльності актора і вихователя.
47.Місце і роль лялькового театру у навчально-виховномупроцесі закладу
дошкільної освіти.
48.Майстерністьвихователя
в
організаціїнавчально-виховногопроцесу
взакладі дошкільної освіти.
49.Підготовкамайбутніхвихователів у вищомунавчальномузакладі.
50.Інтерактивні технології навчання у фаховій підготовці і професійній
діяльності вихователя.
51.Вивчення
передового
педагогічногодосвіду
–
шлях
до
педагогічноїмайстерності.
52.Науково-методичніположенняпроцесувивчення і узагальнення передового
педагогічногодосвіду.
53.Діагностикапсихологічноїготовностістудентів до опанування нового в
професійнійдіяльності.

