
 

Навчальна дисципліна 
«ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

(назва навчальної дисципліни) 

Призначення Післядипломна освіта 

Напрям підвищення 
кваліфікації (вибрати з 

означених) 

5) формування та розвиток загальноосвітніх, правових та психолого-педагогічних 
компетентностей 

Статус дисципліни 
(обов’язкова/вибіркова) 

Вибіркова 

Обсяг дисципліни 1 кредит ЄКТС 

Мова викладання українська 

Предмет вивчення Навчальна дисципліна спрямована на оновлення й доповнення теоретичних і 
практичних питань щодо педагогічної майстерності викладача, а також на 
оволодіння сучасними засобами і можливостями підвищення її рівня. 
Навчальний матеріал структуровано за блоками: сутність та складові педагогічної 
майстерності викладача вишу; психолого-педагогічні аспекти сучасної освітньої 
діяльності; педагогічна комунікація та суб’єктність в освітньому процесі ЗВО;кейси 
стандартних навчально-виховних ситуацій у ЗВО; особливості навчальної роботи з 
іноземними здобувачами освіти; шляхи підвищення рівня педагогічної майстерності 
викладача вищої школи. 

Мета навчання Оновлення знань викладачів з актуальних питань педагогічної майстерності 
викладача вишу, доповнення і розвиток умінь з педагогічної техніки, педагогічної 
комунікації в освітньому процесі ЗВО, оволодіння сучасними шляхами підвищення 
рівня педагогічної майстерності. Викладання організовано через реалізацію ідеї 
«дуального саморозвитку» – гармонізації теорії та практики для досягнення  
оптимальності викладання, розв’язання стандартних і нестандартних навчально-
виховних ситуацій, подолання психолого-педагогічних «бар’єрів», створення 
«викладацького портфоліо» як засобу самопрезентації та самовдосконалення. 

Набуті знання, уміння 
(компетентності) 

За підсумками навчання здобувачі освіти зможуть вдосконалити свої знання 
та уміння щодо педагогічної майстерності, а також розвинути здатності: 
- накопичувати, аналізувати, вдосконалювати і застосовувати відповідний досвід; 
- конструювати психолого-педагогічні алгоритми навчання студентської молоді з 
урахуванням вікових й індивідуальних особливостей; 
- використовувати сучасні стратегії та засоби для підвищення рівня педагогічної 
майстерності;  

Пререквізити Навчальна дисципліна «Сучасні технології навчання: традиції та інновації». 

Кореквізити Навчальна дисципліна«Дидактика». 

Організація навчання Види занять: лекційні заняття, практичні заняття, 
а також індивідуальні консультації (за необхідності). 
Форми здобуття освіти: інституційна з використанням гнучкого варіанту змішаного 
навчання онлайн або офлайн. 
Форма контролю знань: залік. 

Кафедра Освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Факультет  

ПІБ Ткачова Наталія Олександрівна 

Посада професор 

Вчене звання професор 

Науковий ступінь доктор педагогічних наук 

Викладач 
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