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ВСТУП
Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована
підготовка менеджерів у сфері освіти – найважливіше завдання кожної
держави. Суспільству потрібен керівник з високою науково-теоретичною,
методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою,
здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.
Тому, в сучасних умовах модернізаційних змін в освітньому просторі
важливого значення набуває підвищення ефективності управлінської
діяльності, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки,
перспективного педагогічного досвіду і бути спрямованою на підвищення
педагогічної майстерності викладачів, на розвиток їх творчого потенціалу. У
структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності
набуває діяльність викладача, його адаптація до педагогічної діяльності.
Професійне становлення та розвиток особистості викладача – довготривалий
процес. Тому завдяки продуманій, цілеспрямованій діяльності керівників
навчальних закладів можна побудувати ефективну систему менеджменту у
сфері освіти, яка має глибокий зміст, творчий характер, сприяє професійному
зростанню педагогів. Основними складниками даної системи є: науковометодична та практична підготовка методистів, керівників навчальних закладів
щодо виконання поставлених завдань, реалізація принципів диференціації,
синергетичного підходу в організації освітньої діяльності, плановість
організації професійної діяльності, динамічність структури і форм організації
методичної роботи, постійний взаємозворотній зв’язок і корекція в підготовці
молодих спеціалістів, забезпечення позитивного кінцевого результату при
проходженні стажування випускників ВНЗ.
При визначенні змісту освітньої діяльності необхідно враховувати
результати вивчення запитів і потреб педагогів, досягнення педагогічної науки.
Науково-методичні та практичні аспекти освітнього менеджменту
забезпечується через: проведення семінарів-практикумів, консультацій,
співбесід; розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, анкет,
планів, сценаріїв методичних заходів; створення картотек; добір науковометодичної літератури, матеріалів, які розкривають зміст поняття педагогічної
майстерності та технології її розвитку. Особливого значення в закладах
професійної освіти займає робота з викладачами-початківцями за основними
напрямами: здійснення заходів щодо вивчення нормативних, інструктивнометодичних матеріалів Міністерства освіти і науки України; поглиблення
науково-теоретичної підготовки щодо методики викладання навчальних
дисциплін; поповнення знань з психології, педагогіки, управління тощо;
організація виховної роботи; науково-методична робота з вивчення та
визначення шляхів впровадження надбань кращого досвіду в практику.
Ефективними формами роботи з молодими викладачами є школа адаптації
молодого педагога (перший рік роботи) з проблеми ―Формування особистості
педагога – основа розвитку освіти‖ та школа майстерності молодих педагогів

(другий-третій роки роботи) з проблеми ―Становлення молодого педагога –
основа розвитку освіти‖. Обов’язковим структурним елементами методичної
роботи закладу професійної освіти є: складання календарно-тематичного плану
з урахуванням навчальних програм та особливостей навчальної групи; розробка
різнорівневих тестів, завдань контрольних робіт; підготовка планів-конспектів
уроків різних типів; розробка сценаріїв позааудиторних заходів; складання
картотеки з проблеми, обраної для поглибленого дослідження; моделювання
навчального заняття; розв’язання педагогічних ситуацій; самоаналіз
навчального заняття; презентація ―Мої педагогічні успіхи‖ тощо.
Набуває популярності використання в процесі підвищення кваліфікації
керівних кадрів освіти відеозаписи навчально-виховних заходів з досвіду
роботи переможців, лауреатів конкурсів ―Учитель року‖, ―Класний керівник
року‖. Це дозволяє більш детально обговорити з викладачами методику
заняття, прийоми, форми, методи, які використовувались, проаналізувати
роботу суб’єктів навчання, визначити її результативність.
Розвиток педагогічної майстерності викладачів має певну етапність. Етап
підготовки до вирішення навчально-виховних завдань включає: накопичення
знань і вмінь з методики навчально-виховної роботи, попередження недоліків у
професійній діяльності; підготовка методичних матеріалів (різні варіанти
планів навчальних занять, плани-конспекти, дидактичні матеріали тощо);
вивчення, поглиблення і застосування знань щодо вдосконалення форм, методів
і прийомів організації і здійснення навчально-виховної діяльності; вивчення,
апробування активних, інтерактивних методів навчання і виховання.
Наступний етап − активної реалізації мети педагогічної діяльності − включає
розв’язання таких завдань: закріплення отриманих науково-теоретичних,
методичних знань, умінь і навичок; формування та розвиток педагогічної
майстерності і створення індивідуальної творчої лабораторії. Із талановитими
педагогами робота направлена на подальший розвиток їх здібностей і
формування творчого потенціалу.
З метою підвищення ефективності професійної діяльності, рівня
психологічної культури і педагогічного мислення викладачів до роботи з ними
активно залучаються психологи, проводиться ознайомлення з перспективним
педагогічним досвідом роботи майстрів педагогічної праці, проводяться школи
перспективного педагогічного досвіду. Успішному професійному зростанню
викладачів, як засвідчує узагальнений досвід колективів закладів професійної
освіти, сприяє: створення системи управління організацією роботи з молодими
викладачами, яка спрямована на підвищення їх професійної компетентності;
розроблення орієнтовної схеми роботи директорів, та їх заступників з різними
категоріями викладачів; результативна робота наставників; включення
викладачів до участі в методичних об’єднаннях; створення необхідних умов для
їхньої самоосвітньої діяльності; налагодження ефективної системи
внутрішнього контролю. Заслуговують на увагу методичні форми роботи з
викладачами: семінари-практикуми, ділові ігри, дискусії, конкурси, тиждень
наставників, підготовка і проведення відкритих занять, творчі звіти

наставників, зустрічі з відомими педагогами, діячами культури і науки,
відвідування музеїв, екскурсії тощо.
Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів і форм освітнього
процесу, орієнтація на вияв індивідуальності кожного суб’єкта навчання
ставлять високі вимоги до особистості викладача, розвитку його творчого
потенціалу. Одним із можливих шляхів реалізації цього підходу є спецкурс
“Розвиток педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти”.
Метою спецкурсу ―Розвиток педагогічної майстерності викладача закладу
професійної освіти‖ є впровадження технології розвитку педагогічної
майстерності,
психолого-педагогічного
мислення
викладача
закладу
професійної освіти, індивідуального стилю педагогічної взаємодії в освітньому
процесі, комунікативної компетентності та педагогічної етики.
Завданнями спецкурсу визначено:
актуалізацію знань слухачів про основні закони та закономірності
розвитку педагогічної майстерності викладача;
опанування системою теоретико-методичних положень щодо
розвитку професійно-важливих якостей викладача, сучасними технологіями
навчальної (навчально-виробничої) та методичної роботи;
формування та розвиток компетентностей, пов’язаних з
професійним саморозвитком.
Об’єктом вивчення виступає управлінська та психолого-педагогічна
компетентність керівника закладу професійної освіти. Структурними
складовими якого є: науково-теоретичні та організаційно-педагогічні основи
розвитку педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти;
нормативно-законодавча база освітньої діяльності закладів професійної освіти;
управління розвитком педагогічної майстерності викладача закладу
професійної освіти; компетентнісний підхід в управлінській діяльності
керівника закладу професійної освіти; зміст педагогічної майстерності
викладача; критерії оцінки та рівні педагогічної майстерності викладача
закладу професійної освіти; технології розвитку педагогічної майстерності
викладача в умовах закладу професійної освіти; ресурсне забезпечення
розвитку педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти;
практика розвитку педагогічної майстерності викладача.
Предметом спецкурсу ―Розвиток педагогічної майстерності викладача
закладу професійної освіти‖ є технологія розвитку педагогічної майстерності
викладача в умовах закладу професійної освіти.
Зміст спецкурсу інтегрує відповідно до предмету знання з інших освітніх
і наукових галузей: філософських, соціологічних, педагогічних, психологічних
тощо.
В результаті опанування змісту спецкурсу ―Розвиток педагогічної
майстерності викладача закладу професійної освіти‖ слухач повинен
усвідомлювати:
педагогічну майстерність як міждисциплінарну наукову проблему;
тенденції щодо гуманізації освітнього процесу;

необхідність впровадження сучасних технологій та методик навчання,
виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу;
актуальність розвитку (саморозвитку) суб’єктів освітнього процесу в
умовах закладу професійної освіти.
Слухач повинен уміти:
аналізувати та оцінювати освітні процеси, проблеми навчальної
(навчально-виробничої) роботи;
проектувати інноваційні освітні технології з урахуванням оновленого
змісту освіти, її законодавчого, наукового, ресурсного забезпечення;
опрацьовувати оптимальні управлінські рішення;
реалізовувати цілі та програми управлінської діяльності;
впроваджувати новітні технології взаємодії в освітньому процесі;
застосовувати
методики
самоактуалізації,
саморозвитку
і
самовдосконалення в освітній діяльності для вироблення індивідуального її
стилю.
Слухач повинен знати:
методологічні основи, поняттєво-категорійний апарат, основні закони,
закономірності, принципи розвитку педагогічної майстерності викладача;
структуру та зміст педагогічної майстерності;
рівні та критерії оцінювання (самооцінювання) ефективності педагогічної
діяльності;
технології розвитку педагогічної майстерності викладача.
Основними організаційними формами спецкурсу ―Розвиток педагогічної
майстерності викладача закладу професійної освіти‖ є: тематична дискусія,
практичне заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань,
контрольні заходи – звіт (презентація), тести, захист випускної роботи.
Самостійна робота, як основна форма засвоєння слухачами навчального
матеріалу, передбачає опрацювання змісту наукових праць, підручників,
навчальних та методичних посібників; вивчення та ознайомлення з
положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів, матеріалів,
отриманих з різних інформаційних джерел.
Підсумковою формою контролю засвоєння знань і формування вмінь є
захист випускної роботи.
Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу на вивчення теми
становить 12 годин. Для першого етапу навчання: тематична дискусія – 2
години, практичне заняття – 2 години, самостійна робота слухача – 8 годин, для
дистанційного етапу – 5 годин.
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Аудиторні години

27

Захист випускних робіт

Самостійна робота

Виїзне заняття *

Спецкурс

Конференція з обміну досвідом

II етап (дистанційний)

Навчальний тренінг

Тематична дискусія, тематична зустріч

Аудиторні години

Практичні, семінарські заняття

Лекції

Загальна кількість годин на III етапі

Самостійна робота

Випускна робота

Консультування

Спецкурси (off-line)

I етап (очний)

Інтернет-заняття

Загальна кількість годин на II етап

Самостійна робота

Виїзне заняття

Спецкурс

Навчальний тренінг

Тематична дискусія

Інструктивно-методичне заняття

Практичні заняття

Лекції

Загальна кількість годин на I етап

Загальний обсяг годин

Кількість кредитів EKTS

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
IІІ етап (очний)
Підсумкова
атестація
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ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ
Педагогічна майстерність та особистість викладача. Актуальні проблеми
підвищення кваліфікації педагогів (у національному і світовому контексті).
Феномен педагогічної майстерності в контексті світових наукових підходів.
Проблеми розвитку педагогічної майстерності в історії педагогічної думки та
практики. Педагогічна культура та її складові.
Педагогічна майстерність як складова педагогічної культури викладача та
синтез
розвинутого психолого-педагогічного мислення, професійнопедагогічних знань, навичок і вмінь, емоційно-вольових засобів виразності, що
дозволяють йому успішно вирішувати завдання професійної діяльності.
Характеристика складових педагогічної майстерності: гуманістична
спрямованість, професійна компетентність, здатність до педагогічної
діяльності, педагогічна техніка. Інноваційні освітні технології. Критерії оцінки
та рівні педагогічної майстерності викладача.
Педагогічне спілкування як механізм ефективної реалізації майстерності
викладача.
Технологія розвитку педагогічної майстерності викладача. Теоретикометодологічні засади розвитку педагогічної майстерності педагога у сучасних
соціокультурних умовах. Психологічні чинники розвитку педагогічної
майстерності педагога в умовах євроінтеграції. Забезпечення санітарногігієнічного режиму, техніки безпеки, охорони праці, життя й здоров’я
суб’єктів освітньої діяльності.
Основні напрями та завдання щодо розвитку педагогічної майстерності
викладача закладу професійної освіти. Система та умови формування і
розвитку педагогічної майстерності викладача. Технологічні та методичні
особливості педагогічного супроводу розвитку педагогічної майстерності
викладача. Перспективи розвитку особистості викладача в умовах закладу
професійної освіти.
ПЛАН ТЕМАТИЧНОЇ ДИСКУСІЇ
Тема 1. Педагогічна майстерність та особистість викладача закладу
професійної освіти.
Мета: проаналізувати та обговорити стан сучасної теорії та практики
управління розвитком педагогічної майстерності викладача в умовах закладу
професійної освіти, виробити спільні погляди щодо вдосконалення професійної
компетентності викладача як основи збагачення його педагогічної
майстерності.
Питання для обговорення:
1.
Феномен педагогічної майстерності в контексті вітчизняних та
світових наукових підходів.

2.
Стан практики управління розвитком педагогічної майстерності
викладача в умовах закладу професійної освіти, її ресурсного та методичного
забезпечення.
3.
Педагогічна культура та її складові.
4.
Педагогічна майстерність як складова педагогічної культури
викладача та синтез розвинутого психолого-педагогічного мислення,
професійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, емоційно-вольових засобів
виразності.
Методи активізації дискусії: анкетування, мозковий штурм, аналіз
педагогічних ситуацій, порада, обмін досвідом, моделювання, проектування
змін, сценарії, повідомлення, доповідь, міні-лекція, оцінювання тощо.
Рекомендована література: [основна література: 1; 5-8; 10-12; 18; 21-27;
29; нормативно-правова література: 1-6; додаткова література: 2-5; 9; 10; 13;
інтернет-джерела: 1-18].
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 2. Технологія розвитку педагогічної майстерності викладача
закладу професійної освіти.
Мета: визначити на основі теоретико-методологічних та методикопрактичних засад компетентного управління сутність та зміст концептуальних
підходів, сучасних освітніх технологій щодо розвитку педагогічної
майстерності викладача закладу професійної освіти, опрацювати вміння їх
проектування.
Питання для практичного опрацювання:
1.
Умови інноваційного розвитку закладу професійної освіти.
2.
Технологія розвитку педагогічної майстерності викладача.
3.
Система та умови формування і розвитку педагогічної майстерності
викладача.
4.
Технологічні та методичні особливості педагогічного супроводу
розвитку педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти.
Методи практичного опрацювання завдань: мультимедійна презентація,
міні-лекція, групове обговорення питань; метод незавершених речень (з
подальшим груповим обговоренням), зокрема ―Фактори, які впливають на
розвиток педагогічної майстерності …‖, ―Критерії ефективної управлінської та
педагогічної діяльності …‖, ―Основні завдання щодо формування педагогічної
майстерності …‖ тощо; робота в малих групах, зокрема щодо визначення умов
формування і розвитку педагогічної майстерності викладача та ін.; презентація
результатів роботи малих груп; мозковий штурм (у парах), зокрема з таких
проблемних питань – ―Які ознаки свідчать про створення й ефективне
використання засобів розвитку педагогічної майстерності викладачами?‖,
―Перспективи розвитку особистості викладача‖ тощо; групова дискусія,
зокрема на тему ―Найкращі вітчизняні та зарубіжні педагогічні практики‖ та
ін.; рефлексивний аналіз роботи на занятті; побажання учасників заняття тощо.

Рекомендована література: [основна література: 2-6; 9; 13-17; 19; 22-26;
28; нормативно-правова література: 1-6; додаткова література: 1; 6-8; 11; 12; 14;
інтернет-джерела: 1-18].
САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ
Метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення
набутих слухачами у процесі аудиторної роботи знань, навичок та вмінь, а
також самостійне вивчення нового матеріалу на очному та дистанційному
етапах навчання. Питання, що виникають у слухачів стосовно виконання
запланованих завдань, розглядаються під час консультування (on-line або offline режимах).
Самостійна робота слухачів включає такі форми:
- самостійне вивчення нормативно-правових документів;
- самостійна робота з літературними джерелами з метою повного
засвоєння програмного матеріалу;
- підготовка рекомендованих завдань для самостійного опрацювання;
- підготовка випускної роботи за запропонованою тематикою на основі
критичного огляду змісту наукових праць, узагальнення досвіду інноваційної
педагогічної діяльності, розробка пропозицій щодо вирішення актуальних
проблем навчальної (навчально-виробничої) роботи;
- звіт (презентація) результатів виконання рекомендованих завдань на
третьому (очному) етапі підвищення кваліфікації;
- систематизація вивченого матеріалу перед захистом випускної роботи.
Завдання для самостійної роботи слухачів на першому (очному) етапі
Питання для самостійного опрацювання
1.
Актуальні проблеми фахової підготовки педагогів (у національному і
світовому контексті).
2.
Проблеми розвитку педагогічної майстерності в історії педагогічної
думки та практики.
3.
Інноваційні освітні технології.
4.
Характеристика складових педагогічної майстерності: гуманістична
спрямованість, професійна компетентність, здатність до педагогічної
діяльності, педагогічна техніка.
5.
Педагогічне спілкування як механізм ефективної реалізації
майстерності викладача.
Зміст завдань
1.
Робота над питаннями для самостійного опрацювання.
2.
Підготувати презентацію за темою ―Перспективи розвитку
особистості викладача в умовах закладу професійної освіти‖.
Рекомендована література: [основна література: 1; 3; 8; 17; 18; 19; 28;
нормативно-правова література: 1-6; додаткова література: 2; 4; 6; 9; інтернетджерела: 1-18].

Завдання для самостійної роботи слухачів на другому
(дистанційному) етапі
Питання для самостійного опрацювання
1.
Основні напрями та завдання щодо розвитку педагогічної
майстерності викладача закладу професійної освіти.
2.
Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної майстерності
педагога у сучасних соціокультурних умовах.
3.
Критерії оцінки та рівні педагогічної майстерності викладача.
4.
Психологічні чинники розвитку педагогічної майстерності педагога
в умовах євроінтеграції.
5.
Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму, техніки безпеки,
охорони праці, життя й здоров’я суб’єктів освітньої діяльності.
Зміст завдань
1.
Робота над питаннями для самостійного опрацювання.
2.
Розробити пропозиції щодо створення ефективних умов для
реалізації суб’єктами освітньої діяльності творчого потенціалу.
Рекомендована література: [основна література: 2; 4-7; 9-12; 14-16; 2127; 29; нормативно-правова література: 1-6; додаткова література: 1; 3; 5; 7; 8;
10; 12-14; інтернет-джерела: 1-18].
КОМПЛЕКС ТЕСТОВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
Тестові завдання
1. Який із нижчеперелічених елементів здібностей викладача закладу
професійної освіти до педагогічної діяльності є «зайвим»?
1. Комунікативність – професійна здатність педагога, що виявляється у
спілкуванні, готовності легко вступати у взаємодію, викликати позитивні емоції
у співрозмовника і відчувати задоволення від спілкування.
2. Перцептивні здібності – професійна проникливість, пильність,
педагогічна інтуїція, здатність сприймати іншу людину та розуміти її.
3. Динамізм особистості – здатність активно
впливати на іншу
особистість.
4. Емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати
самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно від
сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив.
5. Оптимістичне прогнозування – передбачення розвитку особистості з
орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості
через вплив на позитивні якості.
6. Креативність – здатність до творчості, спроможність генерувати
незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати проблемні
ситуації.
7. Емпатійність – здатність співпереживати учневі.
2. Яка з нижченазваних складових педагогічної культури є «зайвою»:

1) педагогічна спрямованість;
2) психолого-педагогічна ерудиція;
3) гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;
4) висока педагогічна майстерність і організованість в педагогічній
діяльності;
5) уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науководослідницьку діяльність;
6) сукупність професійно важливих якостей, які конче необхідні в
педагогічній діяльності;
7) педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;
8) постійна спрямованість на самовдосконалення;
9) педагогічна техніка.
3. Що є основою виокремлення перелічених нижче основних критеріїв
педагогічної майстерності?
1. Доцільність;
2. Ефективність;
3. Гуманність, демократичність і діалогічність;
4. Оптимальність;
5. Творчість чи оригінальність;
6. Науковість.
4. Зробіть психолого-педагогічне обґрунтування структури дидактичної
діяльності педагога згідно з дослідженнями Н. Кузьміної, В. Сластьоніна,
О. Сластьоніна, О. Щербак.
• Діагностична діяльність, що пов'язана з вивченням вихованців,
виявленням і визначенням рівня їхньої загальної освіти та спеціальних знань,
навичок і вмінь, які необхідні для професійної діяльності та виконання
навчально-пізнавальних дій.
• Орієнтовно-прогностична діяльність, яка полягає в умінні педагога
визначити конкретні перспективи, зміст і методику педагогічної діяльності,
передбаченні її результатів.
• Конструктивно-проектувальна діяльність, що передбачає постійне
вдосконалення педагогом методики різних педагогічних заходів, які він
використовує для професійної діяльності.
• Організаційна діяльність, яка передбачає володіння педагогом
організаційними навичками та вміннями щодо здійснення педагогічного
процесу у відповідних освітньо-виховних системах.
• Практичне здійснення конкретних педагогічних заходів.
• Комунікативно-стимулювальний компонент.
• Аналітично-оцінковий компонент, зміст якого полягає в аналізі як
власних педагогічних дій, так і дій вихованців, виявленні в них позитивних
блоків і недоліків, порівнянні отриманих результатів із запланованими тощо.
• Дослідницько-творчий компонент.
5. Зробіть психолого-педагогічне обґрунтування найважливіших
властивостей педагогічної майстерності:

– гуманістична спрямованість;
– педагогічні здібності;
– педагогічна техніка.
6. Зробіть психолого-педагогічний аналіз основних компонентів
педагогічної техніки викладача закладу професійної освіти.
• Перша група компонентів пов'язана з умінням педагога управляти своєю
поведінкою: володіння своїм організмом (міміка, пантоміміка); управління
емоціями, настроєм (зняття надмірної психологічної напруженості, формування
творчого
самопочуття);
соціально-перцептивні
вміння
(увага,
спостережливість, уява тощо); техніка мови (дихання, постановка голосу,
дикція, темп мови тощо).
• Друга група компонентів педагогічної техніки пов'язана з умінням
впливати на особистість і колектив та розкриває технологічний бік процесу
навчання й виховання: дидактичні, організаційні, конструктивні, комунікативні
уміння; технологічні прийоми висування вимог, управління педагогічним
спілкуванням, організація різноманітних творчих колективних справ тощо.
7. Зробіть психолого-педагогічний аналіз змісту понять:
– педагогічна майстерність;
– педагогічна техніка;
– педагогічний такт.
8. Проаналізуйте діяльність відомих Вам педагогів (Ш. Амонашвілі,
І Зязюна, В. Шаталова та ін.) з погляду індивідуально-психічних якостей,
якими повинен володіти сучасний педагог-новатор.
9. Визначте основні напрями оволодіння і вдосконалення педагогічної
майстерності з урахуванням власних індивідуально-психічних особливостей і
можливостей.
10. До елементів педагогічної майстерності належать (доповніть):
1. Гуманістична спрямованість діяльності.
2. Професійна компетентність, професіоналізм.
3. Педагогічні здібності.
4. Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння).
11. Структура педагогічної діяльності включає (доповніть):
1.
Діагностична діяльність;
2.
Орієнтовно-прогностична діяльність;
3.
Конструктивно-проектувальна діяльність;
4.
Організаційна діяльність.
12. Педагогічна техніка включає (доповніть):
1.
Уміння педагога одягатися з урахуванням особливостей
професійної діяльності, стежити за своїм зовнішнім виглядом;
2.
Володіння своїм тілом: уміння ходити, сидіти, стояти;
3.
Володіння мімікою, пантомімою, жестами;
4.
Уміння в галузі мовленнєвої культури: правильне професійне
дихання, чітка дикція, належний темп, ритм, логічна побудова тощо;
5.
Дотримання оптимального темпу, ритму і стилю в навчально-

виховній діяльності;
6.
Вміння вправно і доцільно здійснювати дидактичні операції (писати
на дошці, користуватися наочними засобами навчання, ставити запитання,
слухати відповіді, оцінювати навчальну діяльність вихованців тощо);
7.
Вміння керувати своїм психічним станом і станом вихованців.
13. Здібності до педагогічної діяльності (доповніть):
1)
комунікативність
–
професійна
здатність педагога,
що
характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт,
викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати задоволення від
спілкування;
2) перцептивні здібності – професійна проникливість, пильність,
педагогічна інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу людину.
3) динамізм особистості – здатність активно впливати на іншу
особистість;
4) емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати
самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно від
сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив;
5) оптимістичне прогнозування – прогнозування розвитку особистості з
орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості
через вплив на позитивні якості;
6) креативність – здатність до творчості, спроможність генерувати
незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати проблемні
ситуації.
15. Педагогічна компетентність може бути представлена як система, в
яку входять такі компоненти (доповніть):
1.
Професійно-змістовний: передбачає наявність у викладача
глибоких теоретичних знань з основ акмеологічних наук;
2.
Професійно-діяльнісний: включає систему знань й умінь педагога,
неодноразово застосованих на практиці та які дають найкращий результат у
навчанні й вихованні;
3.
Професійно-особовий: об’єднує професійно-особистісні якості, які,
у свою чергу, є основою спрямованості й позиції педагога.
16. Із нижченаведених назв методів виберіть еквівалент назви «метод
пошуку оригінальних ідей»:
1.
Синектики.
2.
Аналогії.
3.
Незакінченого речення.
4.
Сократівський.
5.
«Мозкова атака».
17. За якими показниками можна визначити особливості соціальнопсихологічного клімату в педагогічному колективі?
1.
Плинність кадрів.
2.
Кількість педагогів.
3.
Результати праці педагогів.

4.
Всі з указаних.
5.
Жодний з указаних.
18. Професійна здатність викладача закладу професійної освіти, що
характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в
контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати
задоволення від спілкування − це:
А) динамізм особистості;
Б) комунікативність;
В) креативність;
Г) емоційна стабільність.
19. Здатність опанувати себе, зберігати самоконтроль, здійснювати
саморегуляцію за будь-якої ситуації незалежно від сили зовнішніх чинників, що
провокують емоційний зрив − це: (дати власне визначення).
20. Здатність до творчості, генерації незвичних ідей, відходу від
традиційних схем, швидкого розв’язування проблемних ситуацій − це: (дати
власне визначення).
21. Вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент
виховного впливу, прийом володіння собою (власним організмом, настроєм,
мовленням, увагою і уявою) і впливу на інших (вербальними і невербальними
засобами) − це:
А) педагогічна майстерність;
Б) педагогічна техніка;
В) професійна здатність;
Г) професійна компетентність.
22. Для елементарного рівня оволодіння педагогічною майстерністю
характерні: (обрати відповідний варіант та обґрунтувати свій вибір)
А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності,
володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання,
проте через брак спрямованості на розвиток студента, техніки організації
діалогу продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;
Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі
студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет
викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчальновиховний процес на занятті;
В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна
взаємодія у спілкуванні, самостійне планування та організація власної
діяльності на тривалий час з основним завданням розвинути особистість учня;
Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної
діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних
прийомів взаємодії, будуванні діяльності на основі рефлексивного аналізу.
23. Для базового рівня оволодіння педагогічною майстерністю
характерні: (обрати відповідний варіант та обґрунтувати свій вибір)
А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності,
володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання,

проте через брак спрямованості на розвиток учня, техніки організації діалогу
продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;
Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі
студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет
викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчальновиховний процес на занятті;
В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна
взаємодія у спілкуванні, самостійне планування і організація власної діяльності
на тривалий час з основним завданням розвинути особистість учня;
Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної
діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних
прийомів взаємодії, будуванні діяльності на основі рефлексивного аналізу.
24. Для досконалого рівня оволодіння педагогічною майстерністю
характерні: (обрати відповідний варіант та обґрунтувати свій вибір)
А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності,
володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання,
проте через брак спрямованості на розвиток учня, техніки організації діалогу
продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;
Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі
студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет
викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчальновиховний процес на занятті;
В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна
взаємодія у спілкуванні, самостійне планування і організація власної діяльності
на тривалий час з основним завданням розвинути особистість студента;
Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної
діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних
прийомів взаємодії, будування діяльності на основі рефлексивного аналізу.
25. Для творчого рівня оволодіння педагогічною майстерністю
характерні: (обрати відповідний варіант та обґрунтувати свій вибір)
А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності,
володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання,
проте через брак спрямованості на розвиток учня, техніки організації діалогу
продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;
Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі
студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет
викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчальновиховний процес на занятті;
В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна
взаємодія у спілкуванні, самостійне планування і організовування власної
діяльності на тривалий час з основним завданням розвинути особистість учня;
Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної
діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних
прийомів взаємодії, будування діяльності на основі рефлексивного аналізу.

Тематика випускних робіт
1.
Теоретичні основи педагогічної майстерності викладача закладу
професійної освіти.
2.
Педагогічна техніка як елемент педагогічної майстерності
викладача закладу професійної освіти.
3.
Впровадження особистісно орієнтованих технологій у навчальний
(навчально-виробничий) процес.
4.
Модульне професійне навчання як засіб гуманізації освітньої
діяльності.
5.
Впровадження інформаційних технологій: педагогічний процес,
управління, методична та інформаційна робота.
6.
Впровадження елементів проектного підходу в управлінні закладом
професійної освіти (в організації навчальної (навчально-виробничої), виховної,
методичної, інформаційної роботи, управлінської діяльності).
7.
Роль самоуправління в педагогічному керівництві.
8.
Реалізація конкурентних освітніх стратегій: сучасний заклад
професійної освіти на ринку освітніх послуг.
9.
Особливості професійної підготовки учнів з особливими
потребами.
10. Проблеми підвищення фахової кваліфікації педагогів закладу
професійної освіти та шляхи їх вирішення в сучасних умовах.
11. Особливості організації методичної роботи з майстрами
виробничого навчання.
12. Управління розвитком професійно значущих якостей особистості
учня в процесі професійної підготовки.
13. Майстерність педагогічної взаємодії як чинник професіоналізму
педагога.
14. Теоретико-методичні основи вербального спілкування.
15. Сучасні технології організації діалогічного та полілогічного
спілкування в педагогічній взаємодії.
16. Педагогічна майстерність і авторитет викладача закладу
професійної освіти.
17. Майстерність викладача у керуванні психічним самопочуттям.
18. Зовнішній вигляд викладача, основи мімічної і пантомімічної
виразності.
19. Професійно-педагогічне спілкування, його сутність та структура.
20. Уява викладача як умова педагогічного прогнозування у
професійному спілкуванні.
21. Педагогічний такт як стратегія поведінки викладача закладу
професійної освіти.
22. Техніка переконуючого впливу викладача в індивідуальній бесіді.
23. Майстерність викладача в організації взаємодії між учнями в ході
навчального заняття.

24. Творче самопочуття викладача під час викладання.
25. Філософські основи педагогічної етики.
26. Роль риторики в педагогічній майстерності викладача закладу
професійної освіти.
27. Майстерність публічного виступу викладача закладу професійної
освіти.
28. Переконання та навіювання у педагогічному процесі.
29. Основи техніки мовлення викладача закладу професійної освіти:
подих, голос, дикція.
30. Ораторська майстерність викладача закладу професійної освіти.
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Педагогічна майстерність та особистість викладача
Сучасному викладачеві професійної школи для ефективного виконання
педагогічних функцій важливо досконало знати зміст та структуру педагогічної
діяльності, уміти вдосконалювати професійно важливі вміння, розвивати
психологічні якості. Специфіка педагогічної діяльності викладача закладу
професійної освіти, яка вирізняє її з-поміж інших видів діяльності, полягає в
тому, що є особливим видом діяльності, об’єктом якого виступає людина з
притаманними їй якостями, яка при цьому є суб’єктом власної діяльності з
саморозвитку, самовдосконалення та самонавчання; поліфункціональною за
характером діяльність (викладач є вихователем, дослідником, менеджером та
ін.); характеризується підвищеними соціальними вимогами до суб’єкту
діяльності та його особистісних якостей, виконанням цілого спектру
педагогічних завдань, кожне з яких передбачає усвідомлення кінцевої мети
діяльності, способів її досягнення шляхом вирішення певних стратегічних і
тактичних завдань професійного навчання, виховання й розвитку.
Варто виокремити етапи й компоненти педагогічної діяльності, які в
педагогічній дії викладача знаходять особистісну, ексклюзивну виразність. До
них належать:
1. Підготовчий етап: 1. Конструктивна діяльність. Етап здійснення
педагогічного процесу. 2. Організаторська діяльність. Педагогічні дії.
2. Формулювання педагогічних цілей: 1. а) вибір змісту навчального
матеріалу майбутніх занять; б) вибір методів навчання; в) проектування своїх
дій і дій учнів (студентів); г) встановлення дисципліни, робочої обстановки на
заняттях; д) стимулювання навчальних і життєвих дій учнів (студентів);
е) організація власної поведінки в реальних освітніх умовах; є) організація
власної педагогічної дії з викладу навчального матеріалу; ж) використання
професійно важливих умінь і психологічних якостей. 2. Діагностика
особливостей й рівня навченості, вихованості й культури учнів (студентів).
3. Процес освіти: 1. Високі наукові професійні знання; 2. Психологопедагогічні і методичні знання; 3. Практичне володіння методиками навчально-

виховних впливів; 4. Спостережливість, розуміння психологічного й психічного
стану учнів (студентів), настрою колективу в цілому; 5. Швидка орієнтація в
обстановці, гнучкість поведінки; 6. Доступно, логічно послідовно, емоційнопочуттєво пояснювати навчальний матеріал; 7. Культура мови і мовлення,
ерудиція; 8. Експресивні здібності; 9. Рівномірний розподіл уваги, смислова
пам'ять, гнучке творче мислення; 10. Витримка, вміння управляти собою,
настроєм 11. Вміння управляти своїм тілом, голосом, мімікою, жестами.
3. Комунікативна діяльність. Етап аналізу результатів: 1. Організація
діяльності учнів (студентів); 2. Організація контролю результатів педагогічних
впливів і коригування; 3. Встановлення правильних взаємовідношень з учнями
(студентами); 4. Здійснення виховної роботи; 5. Аналіз результатів учіння і
виховання; 6. Виявлення відхилень результатів від поставлених цілей; 7. Аналіз
причин цих відхилень; 8. Проектування заходів щодо усунення цих причин;
9. Творчий пошук нових методів учіння й виховання.
4. Гностична діяльність: 1. Організаторські здібності; 2. Уміння одержати
інформацію про рівень опанування пояснюваного матеріалу; 3. Наявність
потреби у спілкуванні; 4. Педагогічний такт; 5. Педагогічна імпровізація,
уміння використовувати різні засоби психологічного впливу; 6. Демократичний
стиль спілкування й керівництва; 7. Критична оцінка достоїнств і недоліків
своєї особистості; 8. Самоосвіта, одержання нових методів учіння, виховання;
9. Творчий підхід до педагогічної діяльності й педагогічної дії.
Ефективність педагогічної діяльності залежить від суб’єктивних,
об’єктивних й ресурсних умов:
1. Суб’єктивні умови: а) наявність у суб’єкта діяльності яскраво
вираженої потреби й стійких мотивів її здійснення, прийняття ним цілі й
програми дій; б) досвід організації й здійснення діяльності; в) відповідність
змісту й характеру діяльності індивідуальним особливостям суб’єкта;
г) почуттєво-емоційний психологічний і фізичний стан суб’єкта.
2. Об’єктивні умови: а) переконлива мотивація, чітка постановка цілей,
раціональне планування, контроль, об’єктивна оцінка; б) сприятливий
морально-психологічний клімат; в) відповідні стандартам виробничо-побутові
й санітарно-гігієнічні умови діяльності.
3. Ресурсні умови: а) матеріально-технічне забезпечення діяльності:
матеріали, організація робочого місця, прилади; б) інформаційне забезпечення
діяльності; в) кадрове забезпечення діяльності: компетентні керівники,
організатори, виконавці.
Основний зміст діяльності викладача включає виконання декількох
функцій – навчальної, виховної, організаторської, дослідницької. Ці функції
завжди існують в єдності, хоча у багатьох викладачів одна із них може
домінувати над іншими. Професіоналізм викладача виявляється в умінні бачити
й формувати педагогічні завдання на основі аналізу педагогічних ситуацій і
знаходити оптимальні способи їх вирішення. Тому однією з важливих
характеристик педагогічної діяльності є її творчий характер, зумовлений рівнем
розвитку педагогічної майстерності як системи компетентностей, обсяг яких і

складають перераховані компоненти педагогічної діяльності. У структурі
педагогічної діяльності, виокремлюються такі загальні компоненти:
гностичний, конструктивний, організаторський і комунікативний. Гностичний
компонент – це система знань і умінь викладача, що складають основу його
професійної дії, а також певні властивості пізнавальної діяльності, що
впливають на її ефективність. До останніх відносяться уміння будувати й
перевіряти гіпотези, бути чутливим до суперечностей, критично оцінювати
одержані
результати.
Система
знань
включає
світоглядний
й
загальнокультурний рівні і рівень спеціальних знань. До загальнокультурних
знань відносяться: компетентності та вміння орієнтуватися в питаннях
культури, мистецтва, права, економіки й соціального життя, екології, сучасних
досягнень техніки й технологій; наявність змістовних захоплень. Низький
рівень їх розвитку, або відсутність приводить до однобічності особистості
викладача й обмежує можливості виховання учнів (студентів). Спеціальні
знання включають знання навчального предмета, а також знання з педагогіки,
психології й методики викладання та педагогічної майстерності. Важливою
складовою гностичного компонента педагогічних здібностей є знання й уміння,
що складають основу власне пізнавальної діяльності, тобто діяльності
здобування нових знань. Якщо гностичні здібності складають основу діяльності
викладача, то визначальними в досягненні високого рівня педагогічної
майстерності є конструктивні чи проективні здібності. Саме від них залежить
ефективність використання всіх інших знаньї. Психологічним механізмом
реалізації цих здібностей слугує інтелектуальне моделювання навчальновиховного процесу. Проективні здібності забезпечують стратегічну
спрямованість педагогічної діяльності і виявляються в умінні орієнтуватися на
кінцеву мету. Конструктивні здібності забезпечують реалізацію тактичних
цілей: структурування навчальної дисципліни, добір конкретного навчального
змісту, вибір форм проведення занять.
Показниками рівня опанування педагогічною діяльністю є: стимулювання
інтересу учнів (студентів) до змісту навчального заняття з допомогою його
захоплюючого початку, маловідомого цікавого факту, оригінального чи
парадоксального формулювання проблеми тощо; оригінальне підведення
підсумків заняття чи його окремої частини; використання пауз чи невербальних
засобів комунікації (погляду, міміки, жестів); використання системи
позитивних чи негативних естетичних підкріплень; постановка питань, що
підводять учня до узагальнення навчального матеріалу; використання завдань
дивергентного типу з метою забезпечення творчої активності; визначення
зосередженості уваги, рівня включення учня (студента) в розумову діяльність
за зовнішніми ознаками його поведінки; використання ілюстрацій і прикладів;
використання прийому повторення.
Враховуючи змістовне наповнення педагогічної діяльності, можна
визначити структурні елементи педагогічної майстерності як вершини
професійного розвитку викладача, зокрема: 1. Професійно-педагогічні знання:
сприймання, пам'ять, запам’ятовування; використання знань в типових

ситуаціях; використання знань у новій ситуації; наповнення знаннєвої
складової позитивними естетичними почуттями. 2. Досвід здійснення
професійно-педагогічної діяльності: емпіричне здійснення професійнопедагогічної дії; здійснення способів професійно-педагогічної дії за зразками;
використання способів професійно-педагогічної дії в новій ситуації 3. Досвід
творчої педагогічної дії: вироблення вмінь виявляти й формулювати проблеми;
частково-пошукова педагогічна дія; пошукова дослідницька дія 4. Досвід
виявлення особистісних якостей і професійно-педагогічної спрямованості:
формування внутрішньої моделі поведінки згідно з загальноприйнятими
нормами моралі й педагогічної етики; професійно-педагогічна поведінка на
основі внутрішньої моделі поведінки; творче ставлення до педагогічної дії,
сформованість педагогічного кредо; позитивні естетичні почуття прекрасного й
піднесеного у створенні освітнього середовища. 5. Досвід спілкування з
виконанням функцій: комунікативної (обмін інформацією), перцептивноаперцептивної (сприймання й пізнання людини людиною), інтерактивної
(організація й регуляція спільної дії).
Педагогічну майстерність викладачі опановують в процесі педагогічної
діяльності, розвиваючи й поглиблюючи власні особистісні якості. Вчені
виокремлюють такі основні якості особистості викладача в процесі
самостійної педагогічної дії: громадянська й професійна спрямованість;
особистісні якості педагога; педагогічні здібності. У майстерності чітко
окреслюються п’ять самостійних елементів: майстерність організатора
колективної й індивідуальної дії; майстерність володіння педагогічною
технікою; майстерність переконання; майстерність арт-терапевтичного впливу;
майстерність передачі різновидів людського досвіду (інтелект, афект, воля та
ін.). Вищий рівень педагогічної майстерності характеризується збагаченням дії
викладача-майстра новими формами, методами, засобами, що суттєво
підвищують ефективність освітнього процесу. Особливо обдаровані викладачіпрофесіонали розвивають педагогічне новаторство, яке вирізняється новизною
й оригінальністю підходів.
У професійному становленні викладача-майстра можна виокремити дві
складові: становлення особистісне і становлення статусне. Розвиток
професійної майстерності в особистісному плані відбувається за трьома
напрямами: 1) зміна всієї системи діяльності, її функцій і ієрархічної будови: в
ході вироблення відповідних навиків; відбувається рух особистості
ступеньками професійної майстерності; розвивається специфічна система
способів виконання дії – формується особистісний стиль; 2) зміна особистості
суб'єкта, що відбувається як у зовнішньому вияві (моториці мови, емоційності,
формах спілкування), так і в формуванні елементів професійної самосвідомості
(професійної уваги, перцепції, пам'яті, мислення, емоційно-вольової сфери), що
в більш широкому плані може розглядатися як становлення професійного
світогляду; 3) зміна відповідних компонентів установки суб'єкта по
відношенню до об’єкта діяльності (виявляється в колективній сфері – у рівні
інформованості про об’єкт, рівні усвідомлення його значущості; в емоційній

сфері – в інтересі до об’єкта, у схильності до взаємодії з ним і задоволенні від
цього, не зважаючи на труднощі; у практичній сфері – в усвідомленні своїх
реальних можливостей впливу на об’єкт). В результаті установка суб’єкта
впливати на об’єкт замінюється потребою у взаємодії, що дозволяє вести мову
про становлення професійної культури взаємодії суб’єктів педагогічної дії.
Розвиток педагогічної майстерності викладача залежить від цілого ряду
чинників, зокрема: особистісні особливості й бажання розвиватися
(саморозвиватися), активність особистості як усвідомлений і керований процес,
самодіяльність людини, її здатність ставити цілі, передбачати результати
педагогічної дії й регулювати її інтенсивність, участь у педагогічній дії,
постійне її самовдосконалення, адекватна самооцінка, продуктивне професійнопедагогічне середовище. Безперечно, існують і негативні фактори, що
ускладнюють процес розвитку педагогічної майстерності викладача: 1. Криза
нереалізованості (викладач недооцінює свої досягнення й успіхи, власний
професійний статус); 2. Криза спустошеності: викладач відчуває ―професійне
вигорання‖ й нездатність здійснити задумане; 3. Криза безперспективності:
викладач не бачить для себе шляхів самовизначення, самопізнання,
самовдосконалення. У деяких випадках кризи можуть поєднуватися. Викладачмайстер, знаючи про існування криз, здатний їх подолати.
Існує ряд зовнішніх чинників, що впливають на зростання педагогічної
майстерності викладача: 1) потреба суспільства в педагогах-майстрах;
2) підготовленість управлінського персоналу до діяльності щодо підвищення
якості професійної освіти; 3) наявність зовнішніх ресурсів: матеріальний
добробут викладача, стан навчально-матеріальної бази закладу професійної
освіти тощо.
Шлях професіонала можна розділити на ряд етапів, кожному з яких
властивий певний статус (за Є. Климовим): оптант – людина в етапі вибору
професії; адепт – людина, яка опановує професію у навчальному професійному
закладі; адаптант – молодий спеціаліст, що опановує тонкощі професії (перші
3-5 років роботи); інтернал – професіонал з досвідом роботи, який самостійно й
успішно справляється з основними професійними функціями; майстер –
працівник, який виокремлюється певними спеціальними якостями й уміннями,
чи універсалізмом, широкою орієнтацією в професійній сфері, зі стабільними
досягненнями; авторитет – майстер своєї справи, широко відомий в своїй
сфері і за її межами, вміє організувати працю, має широке коло помічників;
наставник – авторитетний майстер своєї справи, має широке коло однодумців,
помічників, послідовників, передає досвід молодим, слідкує за їх зростанням. У
кожного викладача шлях до майстерності характеризується різним часовим
відрізком, але найбільш швидко досягають вершин професіонали, що мають
вагомий багаж теоретичних і практичних знань, наповнених смислом обраної
професії. Кваліфікований викладач повинен характеризуватися такими
знаннями та уміннями: 1) глибоке знання предмету викладання; 2) уміння ясно і
доступно викладати його зміст; 3) застосування в навчальному процесі
сучасних технічних засобів навчання; 4) уміння поєднувати теоретичні

викладки з конкретними прикладами з практики, уміння ставити питання, що
створюють передумову для розуміння учнями (студентами) навчальної теми з
альтернативних позицій; 5) володіти навичками уважного слухання; 6) бути
ентузіастом своєї справи і передавати своє захоплення навчальнодослідницькою діяльністю учням (студентам); 7) характеризується творчим
складом інтелекту, вмінням продукувати нові ідеї; 8) постійно вчитися,
розкриваючи свій науковий кругозір; 9) вміти вчасно підтримати учня
(студента) і позитивно оцінювати процес та результати його діяльності;
10) консультуватися з більш досвідченими викладачами; 11) бути терплячим,
знати індивідуальні особливості кожного учня (студента).
Стефен Мургатройд підкреслює, що якісне викладання, що включає і
процес консультування учнів (студентів), може забезпечити викладач, який
володіє шістьма комунікативно-консультативними стратегіями: вказівна,
інформаційна, конфронтаційна, катарсисна, каталітична, мотиваційноспонукальна. Вказівна стратегія передбачає надання учневі (студентові)
конкретних порад у формі вказівок, виконання яких уможливлює розв’язання
проблеми. Інформаційна стратегія за безпечує надання учнів (студентів)
конкретної інформації щодо способів виконання дій, які зумовлять розв’язання
проблеми. Конфронтаційна стратегія ґрунтується на яскраво вираженій
рефлексії викладача стосовно тих результатів, які будуть отримані у відповідь
на окреслені учнем (студентом) способи розв’язання проблеми. Катарсисна
стратегія уможливлює виявлення тих емоцій, що супроводжують розв’язання
проблеми (смуток, радість, напруження, страх, занепокоєння, біль та ін.) і
створює умови для глибшого розуміння учнем (студентом) особливостей своїх
пізнавальних потреб і шляхів власного розвитку. Каталітична стратегія
спрямована на прискорення процесу розв’язання проблеми шляхом акцентуації
уваги учня (студента) на способах саморегуляції і самооцінювання.
Мотиваційно-спонукальна стратегія має прогностичний характер і стимулює
учня
(студента)
до
самостійного
розв’язання
проблем
шляхом
самовдосконалення і саморозвитку.
Наведемо схему комплексного аналізу якості викладацької діяльності.
Ознайомлення учнів (студентів) з темою, метою, завданнями заняття:
1. Тема, цілі, завдання заняття визначаються викладачем. 2. Тема, цілі, завдання
заняття встановлюються через діалог викладача з учнями (студентами).
3. Проводиться дискусія з приводу теми, цілей, завдань заняття. 4. Спілкування
викладача з учнями (студентами) на етапі визначення теми, цілей, завдань
заняття: 1) викладач нехтує думкою учнів (студентів), перебиває їх міркування;
2) викладач позитивно реагує на наявність в учнів (студентів) їх власної думки.
5. Викладач схильний до варіативності рішень. 6. Викладач схильний до
прийняття єдиного рішення. 7. Рухливість учнів (студентів): 1) аудиторія легко
реорганізується для іншого виду діяльності; 2) учні (студенти) можуть вільно
пересуватись від одного навчального місця до іншого; 3) учні (студенти)
можуть звертатися до викладача для одержання консультацій, додаткових
матеріалів.

Діяльність учнів (студентів) щодо реалізації поставлених завдань:
1. Викладач: 1) рефлексивно слухає відповіді учнів (студентів); 2) ставить
фронтальні запитання; 3) ставить індивідуальні запитання; 4) інструктування
учнів (студентів) проводить, вживаючи спеціальну термінологію, вербально
стимулює учнів (студентів); 5) надає допомогу учням (студентам), які її
потребують; 6) свої коментарі співвідносить не тільки із завданнями заняття, а
й враховує особистісні якості учня (студента); 7) стимулює тих, хто зазнав
творчої невдачі; 8) використовує інноваційні підходи до реалізації завдань
навчального заняття; 9) кваліфіковано підтримує дисципліну в аудиторії.
2. Студенти: 1) самокеровані в ході організації навчальної діяльності;
2) самостійно підтримують порядок на навчальних місцях; 3) користуються
словниками, довідниками.
Аналіз результатів діяльності: 1. Підведення підсумків проводиться з
точки зору реалізації цілей і завдань заняття. 2. Викладач залучає учнів
(студентів) до аналізу результатів їхньої діяльності. 3. Викладач оцінює роботу
одного, декількох студентів. 4. Викладач не підводить підсумків заняття.
5. Учні (студенти) позитивно ставляться до публічної оцінки їхні робіт.
6. Студенти негативно реагують на оцінювання їхніх робіт викладачем.
Стиль спілкування викладача з учнями (студентами): 1. Викладач
проявляє позитивне ставлення до процесу навчання. 2. Викладач правильно
добирає тематику занять. 3. Методика викладання відповідає віковим
особливостям учнів (студентів). 4. Новаторство викладача виявляється в
такому: (заповнюється під час спосте- реження заняття). 5. Викладач володіє
почуттям гумору. 6. Викладач добре володіє мовою (жива, емоційна, образна,
виразна).
З точки зору процесу демократизації стосунків між викладачем і учнями
(студентами) особливий інтерес становлять пункти, які визначають рівень
демократичності мислення викладача: 1) допускає варіативність теми, цілей,
завдань навчального заняття в залежності від інтересів учнів (студентів);
2) стимулює нешаблонний підхід до реалізації поставлених завдань; 3) не
забороняє в межах розумного пересування учнів (студентів) в аудиторії;
4) домагається саморегуляції учнів (студентів); 5) тривалість інструктажу
визначає індивідуальними потребами учня (студента); 6) забезпечує
максимальну зайнятість учнів (студентів) не шляхом дисциплінарних стягнень,
а через позитивне мотивування; 7) формує позитивне ставлення студентів до
процесу оцінювання їх навчальної діяльності; 8) проявляє почуття гумору.
Актуальні проблеми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
кадрів професійної освіти (у національному і світовому контексті)
В умовах розбудови інформаційного суспільства та широкомасштабного
впровадження інформаційних технологій специфічною ознакою освітнього
середовища є спрямування вектора підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів на їх всебічний розвиток, підвищення соціальної,
особистісної, практичної та професійної значущості його складових. Джерельна

база, яка розкриває актуальні проблеми підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів, представлена різноманітними науковими підходами
висвітленими в працях О. Бондарчук, Н. Діденко, І. Драч, Л. Забродської,
Л. Ляхоцької, В. Маслова, В. Олійника, Л. Оліфіри, Л. Сергеєвої, М. Степка,
В. Яковця та ін. Науковцями наголошується на тому, що післядипломна
педагогічна освіта є вагомою складовою системи освіти України, яка створює
умови для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів
керівних та педагогічних кадрів освіти, що забезпечує їх нову якість, збагачує
духовний та інтелектуальний потенціал. Так, В. Олійником системно та
цілеспрямовано висвітлено тенденції стандартизації, інформатизації та
технологізації розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах
трансформації суспільства, обґрунтовано роль Університету менеджменту
освіти в удосконаленні змісту й запровадженні інноваційних педагогічних
технологій, модернізації освітньої діяльності.
Л. Сергеєва підкреслює, що в умовах доцільності регіоналізації та
централізації професійного навчання підготовка керівних та педагогічних
кадрів освіти для роботи в таких умовах має спрямовуватися на формування
фахової та методичної компетентності, а педагогічна майстерність
трансформуватися з комплексу властивостей особистості у систему
професійних компетентностей, сформованих на теоретичному, методичному і
технологічному рівнях.
Л. Ляхоцькою розкрито проблеми інформаційного забезпечення
післядипломної педагогічної освіти як стратегічного напряму його розвитку,
обґрунтовано
механізми
впровадження дистанційного
навчання в
післядипломній освіті задля забезпечення високого рівня професійної
компетентності слухачів.
Отже, інноваційний педагогічний досвід детермінує появу психологопедагогічної теорії, яка науково обгрунтовує та програмує нові, перспективні
напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти, сприяє підвищенню
якості управлінської діяльності щодо задоволення освітніх потреб особистості.
Сучасні зміни освітніх цілей актуалізують питання забезпечення
післядипломної педагогічної освіти більш повного особистісного та соціально
інтегрованного результату в сукупності мотиваційно-ціннісних, когнітивних
складових, що акумулюються в понятті компетентності.
Безумовно, професійна освіта стає одним з найважливіших чинників
успішного розвитку суспільства. З економічного погляду, основними
суб’єктами ринку освітніх послуг є їх виробники (освітні заклади, фізичні
особи, що надають освітні послуги індивідуально), їх користувачі (окремі
фізичні особи, фірми, підприємства, організації, органи управління, держава
тощо), посередники (служби зайнятості, біржі праці). Освітні послуги
задовольняють особистісні (набуття знань, навичок з метою працевлаштування,
більш високих прибутків, кращі умови праці), групові (професійна підготовка
кадрів) та суспільні (забезпечення розширеного відтворення інтелектуального
потенціалу) потреби. Це змушує держави та підприємства, що прагнуть

підвищення економічного розвитку, інвестувати значні кошти в розвиток
освітніх послуг, оскільки є зрозумілим, що інвестиції в освіту – ключовий
чинник у розвитку людського капіталу. Людський розвиток у сучасному світі
розглядається як чинник економічного розвитку. Вченими, що займаються
проблемами розвитку людського капіталу (А. Бартел, С. Блек, Л. Лінг,
Р. Алмейда) доведено, що збільшення професійної підготовки одного
працівника на підприємстві на 10 годин у рік приводить до приросту
продуктивності на 0,6 %.До особистості викладача, до якості його професійнопедагогічної діяльності нині висуваються нові вимоги. Це помітно впливає на
розширення комплексу взаємопов'язаних завдань, що покладаються на
професійну освіту, зокрема: створити необхідні соціально-культурні і
соціально-економічні умови для розвитку особистості учня (студента),
професійної підготовки, формування високих морально-етичних якостей,
любові до професії; сприяти професійному самовдосконаленню викладачів, що
дає можливість досягти рівня педагогічної майстерності. У цьому контексті
важливе значення має галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної
освіти. Основними принципами розвитку неперервної педагогічної освіти
визначено її неперервність, поєднання національних освітніх традицій та
найкращого світового досвіду, гнучкість у реагуванні на суспільні зміни і
прогностичність та інноваційність. Вказано що, післядипломна педагогічна
освіта педагогічних працівників здійснюється шляхом підвищення кваліфікації,
навчання за спеціалізацією та проходження стажування.
Н. Протасова підкреслює, що післядипломна освіта є специфічною
складовою освіти дорослих. Вченою визначено андрагогічні принципи
функціонування системи післядипломної педагогічної освіти.
О. Огієнко зазначає, що освіта дорослих є важливою складовою
неперервної освіти, дієвим механізмом реалізації програм формування та
розвитку відповідних компетентностей.
Згідно
з
Педагогічною
конституцією
Європи
основними
компетентностями, якими має володіти вчитель XXI століття є:
1) комунікативна компетентність (зокрема, сучасний учитель має вільно
володіти
кількома
європейськими
мовами);
2) компетентність
самоідентичності;
3) компетентність
справедливості;
4) лідерська
компетентність; 5) дослідницько-аналітична компетентність; 6) здатність
навчатися протягом життя; 7) емпатія – здатність розуміти переживання учня
чи студента та співпереживати в процесі спілкування.
Аналіз різного роду документів і меморандумів провідних міжнародних
організацій, у яких знайшла відбиття концепція навчання протягом життя,
дозволив виділити позиції, що характеризують дану концепцію: 1. Поняття
―навчання протягом життя‖ охоплює навчання, що проходить через весь
життєвий цикл. Воно включає формальну (formal) освіту (початкова, загальна
середня освіта, середня професійна освіта, вища освіта, освіта після закінчення
ВНЗ), неформальну освіту (nonformal) (спланована навчальна діяльність
загальнокультурного та професійного спрямування за межами офіційних

навчальних закладів) та інформальну (informal) форму навчання (індивідуальна
пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за
рахунок власної активності індивідів в оточуючому культурно-освітньому
середовищі); 2. Освітні системи не можуть більше робити акцент на навичках
виконання певних завдань, а повинні зосередитися на розвитку в учнів
(студентів) умінь приймати рішення і розв’язувати завдання, а також вчити їх
навчатися самостійно та разом з іншими; 3. Навчання людей вимагає нової
системи освіти. Навчання, що базується на запам’ятовуванні великого обсягу
інформації, при якому викладач є центральною фігурою, а весь процес
навчання здійснюється в чіткій відповідності до жорстких офіційних директив,
повинно поступитися місцем навчанню нового типу, орієнтованому на
індивідуальні потреби кожного учня (студента). У центрі такого навчання –
творчість, практика, аналіз і синтез знань, акцент робиться на навчанні через
практичні дії, на роботу в командах і творче мислення. Таке навчання
ґрунтується на паритетній співпраці всіх учасників процесу; 4. Основою
навчання протягом життя є базові компетентності, яких повинні набути учні
(студенти) для повноцінної реалізації своїх професійних, особистих і
соціальних потреб; 5. Суттєвої трансформації вимагає система підготовки
педагогічних кадрів. Нова концепція освіти передбачає виникнення нової ролі
педагогів, яким самим необхідно оволодівати новими уміннями, ставати тими,
хто навчається протягом життя для засвоєння нових знань, педагогічних ідей і
технологій.
Феномен педагогічної майстерності в контексті світових наукових
підходів
Термін “педагогіка” отримав свою назву від грецьких слів paidos –
дитина і ago – вести. У дослівному перекладі paidagogos означає ―проводир
дітей‖. Педагогом у Стародавній Греції називали раба, який супроводжував
дитину свого господаря до школи. Поступово слово ―педагогіка‖ стало
вживатися більш загально: для визначення мистецтва супроводжувати людину
впродовж усього життя з метою самоудосконалення, тобто виховувати,
навчати, давати освіту, розвивати, здійснювати психологічну підготовку до
професійної та життєвої діяльності тощо.
Довідково: горизонти сучасної педагогічної науки розширено й
охоплюють виховання людини в цілому. З середини XX століття вживаними
стають терміни “андрогогіка” (від гр. andros – мужчина і ago – вести) та
“антропогогіка” (від гр. antropos – людина і ago – вести), що дали назву
субдисциплінам педагогіки, що обґрунтовують напрями та організаційнометодичні засади андрагогічної моделі навчання. Така модель будується на
андрагогічних принципах, що становлять фундамент теорії навчання
дорослих: самостійність навчання; опора на життєвий досвід;
індивідуалізація навчання, створення власної програми навчання; системність

навчання; конкретність навчання; актуалізація результатів навчання;
елективність навчання, тобто надання тому, хто навчається, свободи вибору
мети, змісту, форм, методів, термінів і місця навчання; розвиток освітніх
потреб тощо.
Ретроспективний аналіз та узагальнення історичного досвіду свідчать про
те, що педагогічна майстерність учителя була предметом філософських
досліджень ще в Античному світі, а термін ―виховне мистецтво‖ вперше був
вжитий його представниками і визначався сукупністю рис вчителя, який
володіє майстерністю виховання і навчання. Стародавні греки, софісти (учителя
мудрості, майстри) для характеристики людей, які досягли чогось особливого,
вживали термін “геврестес”, тобто вмілий, досвідчений, вправний.
Давньогрецькими філософами введено поняття “пайдейї”, яке означає навчання
і виховання як формоутворення людини через оволодіння культурою,
універсальним знанням і доброчинностями, які становлять сутність її буття; це
внутрішнє життя, духовність, культура як вище багатство людини.
Давньогрецький філософ, мудрець і ритор Сократ стверджував, що мистецтво
вчителя, яке він називав ―божим покликанням‖, полягає не в повідомленні
готових знань, а в створенні умов для вихованців, щоб пробудити у них
прагнення до пошуку істини. Мистецтво усних бесід Сократа, що дали назву
одному із сучасних дидактичних методів ‒ “сократівський метод” – свідчить
про педагогічну майстерність самого Вчителя.
У працях учня Сократа Платона зустрічається поняття “творче
мистецтво”, що визначалося філософом як те, що зроблено і чого раніше не
існувало. Він визначав мудрість, мужність, розважливість і справедливість
основними рисами людини. Учитель-наставник, на думку Платона, повинен
бути з числа мудрих, досвідчених, шанованих людей, що покликані допомагати
―сходженню учня до світу ідей‖ на основі духовного зв’язку.
Численні посилання на Аристотеля, який розробив закони красномовства
і запропонував систему вимог до оратора, що викладено у його трактатах
―Риторика‖, ―Про мистецтво риторики‖ і ―Поетика‖ (майстерність риторики
філософ вбачав у таких засобах переконання як логічні докази, моральні
докази, довіра до оратора, емоційні впливи, ясність викладу, виразність слова,
що здатні викликати у слухачів інтелектуальну насолоду), можна зустріти в
творах українських проповідників XVI-XVII ст.
Марк Фабій Квінтіліан – римський філософ, оратор і теоретик
ораторського мистецтва, став одним із перших професійних педагогів давнього
Риму. У трактаті ―Про виховання оратора‖ ним сформульовано вимоги щодо
вчителя-майстра і визначено його права і обов’язки, а саме: виявляти
батьківські почуття до учнів; не бути надто суворим, а тим паче дратівливим;
бути дбайливим, терплячим; не бути фамільярним; не підривати впевненості
дитини у власних силах; на похвали не скупитись, але не дуже розкидатися
ними; не мати вад і не терпіти їх в інших. У Стародавньому Римі народжується
поняття “humanitas – людяність”, за яким стояло більш глибоке визначення

сутності освіти, яка не зводиться тільки до технології передання і засвоєння
знання, але включає також специфічно людський спосіб його цілісного
перетворення.
Ідеї розвитку педагогічної майстерності наповнились новим змістом і
набули якісних змін в епоху Просвітництва у творах Я.-А. Коменського,
чеського вченого-педагога, якого вважають засновником наукової педагогіки,
що базується на любові до людини, вірі в її творчі можливості та педагогічному
оптимізмі. Педагог виступав за загальну освіту і єдину для усіх учнів школу,
розробив принцип природовідповідності, згідно якого виховання і навчання
повинне відповідати ―природній гармонії тіла і душі‖, сприяти фізичному і
інтелектуальному розвитку дітей, бути для них посильним, здійснюватися
поступово і без поспіху. Сутність майстерного навчання і виховання Я.А. Коменський бачив в умінні педагога ―учити з вірним успіхом‖, ―учити
швидко, учити ґрунтовно‖. Педагог теоретично обґрунтував показники, що
свідчать про професійне мистецтво вчителя: міцність і легкість навчання,
якісність процесу навчання, правильний вибір найкоротшого і найшвидшого
шляху навчання. На його думку, педагогічне мистецтво обумовлено
особистісними якостями вчителя, тому у своїх працях педагог висував ряд
моральних вимог щодо професійних рис особистості вихователя:
людинолюбство, безкорисливість, працьовитість, чесність, ерудованість,
здатність долати труднощі. Педагог вважав, що вчителями повинні бути
найкращі з людей, тому що вищої посади ніж учитель немає на землі. Він
висував до них високі вимоги: бути освіченою людиною і постійно навчатися
збагачуючи свої знання, творчо ставитися до своєї справи, знати типові риси
учнів. Ця ідея Я.-А. Коменського була широко розвинена представниками
неогуманістичного напряму А. Маслоу, К. Роджерсом, А. Комбсом, У. Перкі та
ін., що вважали сутність людини апріорно заданою, а призначення педагога
вбачали у допомозі людині знайти і розвити те, що в ній вже закладено.
Я.-А. Коменський вперше розробив дидактику як педагогічну систему. У
―Великій дидактиці‖ педагог-гуманіст визначив дидактику як ―універсальне
мистецтво всіх учити всьому‖. Подальшій розробці теорії навчання присвятили
свої праці Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода, І. Кант, Й. Песталоцці,
Б. Трентовскі, Й. Гойне-Вронський та ін. Прихильники формальної освіти (Й.
Базедов, В. Гумбольдт, І. Кант, Г. Гегель) вважали найголовнішим не зміст
освіти, а ―гімнастику розуму‖, тому надавали перевагу класичній освіті, знанню
мов, математики. Натомість прибічники матеріальної освіти (О. Конт,
Дж. Мілль, Г. Спенсер) висували на передній план завдання оволодіння
знаннями фактів і недооцінювали спеціальні зусилля щодо розвитку
особистості. Розробники ідей розвивального (Й. Песталоцці, А. Дістервег) та
виховувального навчання (Й. Гербарт) послідовно обґрунтовували думку про те,
що зміст освіти має сенс, якщо з його допомогою формується цілісна
особистість.
З другої половини ХХ століття західними вченими синтезовано і
обгрунтовано цілий спектр критеріїв, які регламентують професійну

педагогічну діяльність. Термін ―професіоналізація‖ використовується щодо
процесу, в ході якого викладацька діяльність все більше набуває ознак професії,
рухаючись до її вищого рівня. Заслуговує на увагу застосування термінів
―вузький професіоналізм‖ та ―широкий професіоналізм‖, які було введено в 70х роках ХХ століття під час полеміки щодо двох концепцій професіоналізму
вчителя, названих концепціями ―вузького‖ (restricted) та ―широкого‖ (extended)
професіоналізму. Л. Пуховська вбачає головну відмінність між ними в різному
баченні цілей педагогічної діяльності. Розбіжності між ними такі: 1. Вузький
професіоналізм: уміння виводяться із досвіду, поле діяльності обмежене в часі і
просторі, події в аудиторії усвідомлюються і розглядаються ізольовано від
навколишнього середовища, цінності педагога базуються на його автономії,
включеність у позанавчальну педагогічну діяльність є обмеженою, звернення
до професійної літератури здійснюється епізодично, включеність в роботу з
підвищення кваліфікації обмежена конкретним курсом, викладання
розглядається як діяльність, що базується на інтуїції; 2. Широкий
професіоналізм: уміння виводяться з поєднання практики і теорії, поле
діяльності передбачає широкий соціальний контекст освіти, події в аудиторії
розглядаються у зв’язку з освітньою політикою і цілями, цінності педагога
базуються на професійному співробітництві, включеність у позанавчальну
педагогічну діяльність є високою, робота з професійною літературою
проводиться регулярно, активна робота з підвищення кваліфікації, включаючи
вивчення теорії, викладання розглядається як педагогічно доцільна діяльність.
Аналіз англійської науково-педагогічної літератури показав, що уявлення
про сутність педагогічної майстерності описуються різними, але близькими за
значенням термінами: skilful teaching (вміле, майстерне викладання), effective
teaching (ефективне навчання), performance-based teaching (навчання на базі
майстерності), artistic teaching (мистецтво викладати), competent teaching
(компетентне викладання), quality teaching (якісне викладання). Академічнотрадиціоналістський напрям у педагогічній освіті розглядає вчителя як широко
освічену людину, спеціаліста в певній галузі знань, яка вміє організувати
навчальний процес, управляти ним та передавати свої знання учням. У світовій
практиці підготовки вчителів цей напрям традиційно пов'язують з
предметоцентристською або, за визначенням англійського педагога
У. Річмонда, ―екстерналістською‖ системою. Вона однозначно відводить
вчителю роль транслятора знань, компетентного та освіченого предметника.
Технологічний напрям у педагогічній освіті зв'язаний із спробами
―технологізувати‖ навчальний процес і таким чином підвищити його
ефективність. Центральним завданням професійної підготовки вчителя в
рамках цього напряму вважається оволодіння базовими знаннями та вміннями,
які забезпечують ефективне виконання професійних функцій. Отже, у руслі
технічної орієнтації педагогічна майстерність розглядається як ефективне
навчання, а сам педагог – як ―носій функцій‖ та виконувач законів ефективного
навчання. Третій напрям – індивідуальний – знаходить своє вираження в
особистісному підході до освіти та виховання, який ставить у центр навчально-

виховного процесу людину, її цінності, особистісну свободу та активність.
Згідно з класифікацією Д. Гопкінса, одним з провідних компонентів
педагогічної майстерності є особистістні якості вчителя. До них автор
відносить, у першу чергу, такі якості як терпимість, дотримання моральноетичних норм, приязність, почуття гумору, прагнення до взаєморозуміння та
діалогу та інші. Важливою складовою частиною педагогічної майстерності
виступає педагогічна техніка, яка у сучасних умовах передбачає наявність
традиційних та нових груп вмінь. У групі конструктивних вмінь автор виділяє
вміння вибирати адекватні методи, вміння планувати роботу, вміння
реалізовувати та вирішувати поставлені завдання. Особливий наголос робиться
на комунікативних вміннях, де серед інших автор виділяє вміння
установлювати правильні відносини з колегами та учнями (студентами), вміння
знаходити вірний стиль роботи з керівництвом, адміністрацією та підлеглими.
До групи організаційних вмінь Д. Гопкінс відносить вміння організовувати
роботу навчальної групи, вміння керувати роботою малої групи та
індивідуальною роботою учнів (студентів).
У роботах англійських теоретиків постійно виділяється група вмінь,
пов’язаних з ―mixed ability teaching‖ – викладанням у змішаному навчальному
середовищі. Тенденція об’єднання учнів (студентів) із різними здібностями
виникла в західноєвропейській педагогічній теорії та практиці в противагу
процесу диференціації навчання. Педагог-майстер відрізняється вмінням не
тільки помітити та врахувати особливості окремих учнів (студентів), а й
вмінням так спланувати свою роботу, щоб стимулювати до навчання найбільш
обдарованих і водночас знайти потрібні методи роботи з невстигаючими і
навіть розумово відсталими. Іншими словами, застосувати свою майстерність і
такт, щоб не підкреслювати неоднаковість розумових здібностей учнів
(студентів) і не акцентувати на цьому їхню увагу. Таким чином, особливість
сучасного соціально-культурного розвитку країн Європи вимагає формування у
педагогів адекватних професійних вмінь та професійної майстерності, які
сприяли б інтеграції учнів (студентів) різного етнічного походження в коло
сучасних проблем, адаптації їх до умов життя в реальних ситуаціях.
До завдань європейської освіти увійшов новий тип вмінь, який
називається ―уміння ефективної співпраці в багатокультурному контексті‖.
Нарівні з знанням іноземних мов набуває важливого значення знання історії,
географії, культури як окремих країн, так і загальноєвропейського контексту, де
кожний європеєць зміг би визначити своє місце та вплив свого народу і своєї
культури на європейську. Велика кількість педагогічної та науково-методичної
літератури підкреслює також той факт, що сучасна підготовка педагога та
формування педагогічної майстерності неможливі без комп’ютерної
грамотності, вмінь користуватися новою комп’ютерною технікою, без
постійного оновлення своїх знань за допомогою одержання необхідної
інформації через інформаційні мережі.
Результати дослідження проблем освіти не лише характеризують її як
соціальний інститут, а й дають змогу проаналізувати суспільні, політичні,

культурні структури, з якими вона тісно взаємопов’язана, що дає можливість
говорити про освіту як специфічну систему наук про людину, яка одержуює
потужний імпульс від природних і точних наук. У цьому контексті по-новому
постають проблеми освіти в межах синергетичного підходу. Звернення до
принципів синергетики як одного з методів соціогуманітарного пізнання
розширяє дослідницьке поле культури і педагогіки, дає змогу сконцентрувати
уваги на взаємодіях різних рівнів – навчальних методик, педагогічних теорій,
індивідів, об’єкта і суб’єкта навчання, навчальних колективів, інформаційнознаннєвих комунікацій, моделей педагогічної діяльності тощо. Система освіти є
відкритою, оскільки їй притаманні ознаки відкритої системи: вона обмінюється
з довкіллям речовиною (ресурсами), енергією (фінансами) та інформацією
(знаннями). Процеси самоорганізації і саморозвитку в системі освіти,
детермінують інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність – це якісний етап
саморозвитку особистості, процес самоактуалізації освітнього процесу, який є
можливим як результат самоосвіти, саморефлексії. Тому для закладів
професійної освіти, які провадять інноваційну діяльність, особливо характерні
процеси самоорганізації в педагогічній діяльності й навчальному середовищі.
Це може бути і виникнення усталених структур (творчі групи, об’єднання), і
поява креативних особистостей, здатних до створення ―нового‖. Змінюється і
рівень активності середовища, що веде до розширення освітнього простору,
зміни відносин з ним усіх його суб’єктів – учасників процесу освіти. У цих
умовах управління стає системоутворюючим фактором подальшого розвитку
системи. Виникає проблема оптимального співвідношення цілеспрямованого
організуючого впливу і самоорганізації, котре дасть змогу зберегти не тільки
цілісність єдиного, а й джерела самоорганізації. У динамічно мінливому
соціальному середовищі управління освітнім процесом повинно мати
випереджальний, превентивний характер. При цьому оперативність
управлінських рішень стає такою високою, що неможливо їх здійснити на рівні
високих ―адміністративних еталонів‖. Частина ступенів свободи, пов’язаних
адміністративною формою управління, передається творчим групам чи
об’єднанням або викладачам. Виникає так зване збагачене освітнє середовище з
поліваріантним вибором, яке живе за синергетичним законом, законом
самоорганізації і креативного динамічного хаосу, який породжує нові цілі
(смисли), цінності й творчі імпульси.
Освіта не може не враховувати глобальні виклики сучасного світу.
Сучасна соціокультурна ситуація й завдання освіти вимагають, щоб описання й
проектування цілей навчання здійснювали викладачі-методологи. Це
необхідно, по-перше, тому, що сучасна виробничо-практична діяльність
ставить лише чітко визначені цілі, завдання, які можуть вирішити лише
спеціально підготовлені професіонали. По-друге, сучасне методологічне
мислення може проектувати досить ефективно навчальні процеси, але воно
вимагає від замовника чітких і визначених цілей. По-третє, сучасне
інформаційно-технологічне суспільство швидко й інтенсивно розвивається і
вимагає того ж від освітньої системи.

Проблеми розвитку педагогічної
педагогічної думки та практики

майстерності
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історії

вітчизняної

Історичний підхід до сутності та змісту педагогічної майстерності дає
можливість дослідити шляхи її оновлення та творчого впровадження в
практику сучасних закладів професійної освіти. Біля витоків розробки теорії і
практики освітнього поступу стояли відомі вітчизняні діячі науки, теоретики і
практики педагогічної галузі, видатні філософи, митці та державні діячі:
О. Духнович, Г Ващенко, А. Макаренко, Г. Сковорода, В. Сухомлинський,
К. Ушинський, І. Франко, Я. Чепіга, Л Українка та ін.
Аналізуючи сучасні йому теорії методів навчання, К. Ушинський не лише
піддавав їх критиці за догматизм, відсутність гнучкості, а й доводив
необхідність запровадження способів активізації пізнавальної діяльності учнів,
розвитку їх мислення, образного сприймання світу. Він виокремив два головні
методи навчання: синтетичний та аналітичний. Крім того, велику цінність
педагог вбачав у таких методах, як лабораторно-практична робота, усні та
письмові вправи, самостійна робота з книгою та ін. Предметом наукового
пошуку вченого були також питання методики навчальних предметів. На основі
цього пошуку К. Ушинський розробив і запропонував учителю конкретні
системи навчального впливу, ґрунтуючись на здобутках психології, фізіології
вищої нервової діяльності, логіки й історії науки. Велику увагу К. Ушинський
приділяв обґрунтуванню закономірностей навчання, пов’язуючи цю проблему
із принципами освіти. На його думку, найзагальнішою закономірністю
навчання є відповідність освіти рівню досягнутого наукою розвитку людства,
культури в сукупності всіх галузей знань. Вчений виокремлював внутрішні та
зовнішні закономірності процесу навчання. Зовнішні закономірності
характеризують залежність навчання від суспільних процесів та умов
(політико-правові, економічні, соціальні тощо). Внутрішні стосуються
взаємозв’язку між компонентами процесу навчання (мети і результату, завдань
і змісту, змісту і методів, навчання і викладання). Діалектичне поєднання
внутрішніх і зовнішніх закономірностей у навчально-виховному процесі
базувалося вченим на визначенні сутності та змісту освіти.
К. Ушинський надзвичайно великої значущості надавав діяльності
вчителя. Проблему морально-правової відповідальності учителя вчений
розглядав у двох площинах: ретроспективній і перспективній. Під
ретроспективним аспектом він розумів таку відповідальність, яка відображає,
як правило, соціально-правові дії стосовно особистості за поведінку, вчинки, за
порушення нею вимог соціально-етичних, правових, професійних норм. Отже,
у цьому значенні відповідальність виступає у двох ролях: з одного боку, вона є
засобом реагування суспільства, керівництва освіти на негативну поведінку
конкретного педагога, а з другого – попередження можливої негативної
поведінки цієї особистості або інших особистостей у майбутньому. Під
перспективним аспектом морально-правової відповідальності педагог розумів

високе усвідомлення особистістю сучасного і майбутнього розвитку нації та
людства, цілеспрямованої, вільної діяльності людини. Педагогом вона має
здійснюватися у творчому оволодінні знаннями, самовдосконаленні,
самореалізації своїх сил і здібностей. Відповідальність перспективного змісту,
на думку К. Ушинського, має бути пріоритетною, адже саме педагог спрямовує
діяльність людини на справжні людські цінності. Водночас діяльність педагога
потребує уваги з боку держави, суспільства, батьків. Учителю потрібна
допомога, адже, викладаючи роками одне й те саме, є небезпека впасти у
формалізм, ―вести викладання майже механічно‖. Ще в середині ХІХ ст.
К. Ушинський попереджував про можливе ―вигорання особистості вчителя‖.
На початку ХХ століття П. Каптєрєв виокремив і об’єктивні, і
суб’єктивні фактори, необхідні для педагогічної діяльності, відзначив їх
ієрархію. У загальному вигляді ця структура якостей представлена таким
чином: властивості вчителя (спеціальні; об’єктивні (наукова підготовка);
суб’єктивні (особистісний талант); особистісні (морально-вольові якості).
П. Каптєрєв відзначив, що особистість вчителя в обстановці навчання посідає
перше місце, ті чи інші його властивості можуть підвищувати чи понижувати
виховний вплив учіння. Він виокремив головні показники: рівень знань
вчителем предмету викладання, методології предмета, загальних дидактичних
принципів, властивостей дитячої натури, наукової підготовки з даної
спеціальності і за спорідненими предметами, рівень викладацького мистецтва,
особистого педагогічного таланту й творчості.
А. Макаренко у своїй статті ―Деякі висновки з мого педагогічного
досвіду‖ першим увів поняття ―майстерність вихователя― і ―педагогічна
техніка‖: майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, але це
спеціальність, якій треба вчити, як треба вчити лікаря його майстерності, як
треба вчити музиканта.
У працях В. Сухомлинського ―Сто порад вчителю‖, ―Павлиська середня
школа‖, ―Як виховати справжню людину‖, ―Розмова з молодим директором
школи‖ та багатьох інших велика увага приділяється творчості вчителя в
становленні справжньої людини, громадянина, патріота Батьківщини: від його
вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить громадянське й
інтелектуальне обличчя людини, її місце і роль у житті, її щастя.
У досвіді педагогів-новаторів – Ш. Амонашвілі, І. Волков, М. Ґудзик,
Є. Ільїн, О. Захаренко, В. Шаталов та ін. – чітко простежуються риси, що
вирізняють їх педагогічну діяльність, розкривають індивідуальність. Проте у
їхній роботі є й спільні риси, зокрема такі ідеї педагогіки співпраці:
використання багатства стосунків у колективі з виховною метою;
обмірковування форм і методів роботи з таким розрахунком, щоб учні
взаємовиховувалися; прищеплення учням уміння аналізувати свою діяльність і
стосунки; єдність педагогів і учнів у навчально-виховному процесі; навчання
без примусу; оптимістичний погляд на учня, його можливості; формування в
учня об'єктивної самооцінки і ставлення до навколишньої дійсності.

І. Зязюн довів необхідність цілісного дослідження проблем педагогічної
майстерності, що зумовлено такими чинниками: глобалізацією освітнього
простору, який об’єктивує спільність професійної проблематики працівників
освіти і робить можливим доступ до будь-яких інформаційних масивів;
формуванням вільного ринку освітніх послуг у сфері додаткової професійної
освіти (недержавні заклади, фірми, ВНЗ), що створює ситуацію конкуренції і
водночас потребує якісної підготовки слухачів за відсутності державного
стандарту такої якості; формування професійно-педагогічного співтовариства,
носія принципово нової освітньої культури, яка фіксується на рівні
міжнародних документів про освіту й культуру, що проголошують спільність
таких принципів діяльності в сфері освіти, як гуманізація, гуманітаризація,
демократизація, толерантність, неперервність та ін.; виробленням культурної,
концептуальної, технологічної множинності підходів до вирішення проблем
освіти, що вимагає професійно-особистісного самовизначення і соціальної
відповідальності за свій вибір; недосконалістю сучасного програмнометодичного забезпечення підготовки вчителя, формування і розвитку його
педагогічної майстерності (в умовах неперервної освіти).
Вітчизняні та зарубіжні вчені визначають, що сфера педагогічної
майстерності розвивається як результат взаємодії системи знань і уявлень про
закони навчання, розвиток особистості, технології, які забезпечують такий
розвиток, готовність викладача створювати освітні технології на підставі
характеристики самої педагогічної ситуації та індивідуальних особливостей
суб’єктів освітнього процесу.
О. Лавріненко [основна література: 8] розглядає ідеї та практичний досвід
становлення педагогічної майстерності в освітньо-виховних системах
педагогічних закладів України середини XVI-ХХ ст. На основі
ретроспективного логіко-системного аналізу маловідомих джерел та
спеціальної науково-педагогічної літератури висвітлює історичні витоки
педагогічної майстерності як системи професійних компетентностей учителявихователя, обґрунтовує теоретико-методологічні та практичні підходи до
втілення ідей педагогічної майстерності в процесі підготовки майбутніх
учителів.
У колективній монографії науковців Інституту педагогічної освіти та
освіти дорослих НАПН України ―Діагностика і розвиток педагогічної
майстерності у професійних навчальних закладах‖ [основна література: 3]
досліджується широкий спектр методологічних, теоретичних і практичних
проблем діагностики і розвитку педагогічної майстерності у професійних
навчальних закладах. Цілісно аналізується система розвитку педагогічної
майстерності, обґрунтовуються концептуальні, психолого-педагогічні та
методичні основи діагностування педагогічної майстерності, виокремлюються
шляхи її розвитку.
Підручник ―Педагогічна майстерність‖ − І. Зязюн, Л. Крамущенко,
І. Кривонос та ін. − є цілісним дослідженням з проблем творчої діяльності
вчителя. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники

педагогічної майстерності. В лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи
її опанування. Система особистісно зорієнтованого навчання вчителя,
розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування
готовності педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а
через нього − до продуктивної педагогічної діяльності [основна література: 15].
У змісті монографії В. Пилипчука [основна література: 16] викладено
теоретико-методологічні та методичні основи педагогічної майстерності
вчителів у предметних методиках навчання. Розглянуто особливості
предметних методик як окремої наукової області загального педагогічного
знання, як теоретико-методологічної основи для реалізації ―останнього‖ вміння
вчителя − створення технологій, релевантних відповідному предметному змісту
й можливостям педагогічного середовища.
У колективній монографії ―Розвиток педагогічної майстерності викладача
в умовах неперервної освіти‖ розкриваються окремі аспекти розвитку
педагогічної культури й майстерності викладачів загальноосвітньої школи та
вищого навчального закладу в умовах неперервної освіти в сучасному
освітньому просторі [основна література: 20].
Л. Сергеєва, А. Молчанова, О. Пащенко [основна література: 17] в
навчальному посібнику висвітлили інноваційні технології набуття педагогічної
майстерності й професіоналізму педагогів професійних навчальних закладів.
Матеріал містить основні питання організації навчальної діяльності учнів,
висвітлює систему роботи педагога як лідера, акцентує увагу на проблемах
майстерного управління аудиторією і навичках міжособистісного спілкування,
досягненні результативності навчання та його достовірного оцінювання.
А. Кузьмінський [основна література: 7] розвиває окремі аспекти розвитку
педагогічної культури і майстерності викладача вищого навчального закладу в
умовах неперервної освіти в сучасному полікультурному просторі. А у
навчальному посібнику продовжує в умовній формі співбесіди досвідченого
викладача вищої школи і викладача-початківця розглядати найбільш актуальні
проблеми, сутність і структуру професійної діяльності науково-педагогічного
працівника вищого навчального закладу [21].
Л. Забродська [основна література: 4] навчально-методичний посібник
―Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності
вчителя‖ присвячує розгляду проблеми організації проектно-технологічної
діяльності вчителя в системі науково-методичної роботи, проектній культурі
сучасного вчителя, її структурі, функціонуванню і розвитку в умовах переходу
до нової гуманістично-інноваційної парадигми освіти, розкриває науковопедагогічні основи і методику упровадження проектних технологій у систему
методичної роботи з навчальних закладів.
В. Ковальчуком [основна література: 5] узмісті монографії “Розвиток
педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в
післядипломній освіті(теоретико-методичний аспект) обгрунтовано і висвітлено
авторську концепцію розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого
навчання ПТНЗ у післядипломній освіті, презентовано діагностичний

інструментарій для визначення рівнів педагогічної майстерності майстрів
виробничого навчання, результати експериментальної роботи з перевірки
дієвості авторських методичних розробок.
О. Отич [основна література: 13] у монографії викладає теоретичні та
методичні засади розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога
професійного навчання засобами мистецтва. Обґрунтовує концептуальні засади
педагогіки мистецтва, розкриває її значення як детермінанти, чинника, засобу,
компонента змісту, елемента культурно-мистецького середовища професійнопедагогічного та вищого навчального закладу, подає методологічні підходи та
авторську концепцію розвитку творчої індивідуальності в майбутніх педагогів
професійної школи засобами мистецтва у процесі навчання, позанавчальної
культурно-мистецької діяльності й науково-дослідної роботи.
У монографії професора М. Солдатенка (Інститут педагогічної освіти та
освіти дорослих НАПН України) всебічно досліджено теоретико-методологічні
та практичні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладача в умовах
інформаційного суспільства в дискурсі пізнавальної діяльності. Особливу увагу
приділено автором самоосвітній діяльності, яка розглядається як важливий
чинник саморганізації, самоосвіти та саморозвитку особистості викладача, його
професійного зростання [основна література: 27].
Все більш широке впровадження ІКТ починає кардинально змінювати
освітнє середовище навчальних закладів. Це, в свою чергу, з неминучістю
призводить до суттєвої трансформації традиційних уявлень про процес
навчання та функції його суб’єктів. Виникла необхідність концептуального
розрізнення синхронних та асинхронних форм навчання. Спільним для них є те,
що вони відносяться до форм дистанційного навчання як організація
навчального процесу на основі методів навчання в умовах опосередкованої
взаємодії суб’єктів освітньої діяльності з використанням засобів інформатизації
та телекомунікації. Так, колективна монографія провідних вчених лабораторії
дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України присвячена дослідженню методологічних, теоретичних і
практичних аспектів розвитку інформаційно-аналітичної компетентності
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. В ній
обґрунтовуються теоретичні засади розвитку інформаційно-аналітичної
компетентності, визначається її зміст у контексті профорієнтології;
пропонується методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності
різних категорій педагогічних працівників ПТНЗ [основна література: 19].
У фасилітативному форматі навчальної діяльності пропонує розвивати
педагогічну майстерність С. Пономаревський, про формування високого рівня
сприйняття викладачем ціннісних систем інших народів і культур веде мову
Г. Філіпчук. У контексті таких вимог викладач повинен бути насамперед
елітарною мовною особистістю, психологом-практиком, майстром діалогічної
взаємодії. Такий діалог ґрунтується на педагогічному оптимізмі, відкритості,
щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті своїх вихованців як партнерів,
прагненні до їх духовного взаємозбагачення і доказу істинності знання через

стимулювання навчальних інтересів, ініціювання ціннісно-смислової
комунікації та розумової активності.
У педагогічній науці і практиці актуалізується застосування системного,
синергетичного,
компетентнсного,
культурологічного,
аксіологічного,
контекстного підходів щодо розвитку педагогічної майстерності суб’єктів
освітнього процесу. Системний підхід дозволяє розглядати даний процес як
цілісне утворення зі структурними, функціональними й генетичними зв’язками;
особистісно-діяльнісний – передбачає посилення уваги до формування у
викладачів особистісних і професійних якостей, здібностей, суб’єктивного
досвіду; синергетичний – сприяє розумінню процесу підвищення педагогічної
майстерності як саморозвивальної системи освіти, що стимулює саморозвиток
особистості. Відповідно до компетентнісного підходу у процесі навчальної (на
лекціях, практичних заняттях, у самостійній роботі, при виконанні
кваліфікаційних робіт, дослідницьких завдань навчальних і педагогічних
практик тощо), науково-дослідницької діяльності, в позанавчальній діяльності
час відбувається формування ключових компетентностей. Контекстний підхід
полягає в тому, що форми, методи, засоби діяльності спрямовані на
професійний розвиток. Згідно з культурологічним підходом засвоєння культури
у просторі педагогічної освіти вимагає від викладача вироблення світоглядної
позиції, толерантності, співпереживання. Реалізація аксіологічного й
текстоцентричного підходів забезпечує спрямованість роботи над фаховим
текстом на розвиток мовних, літературних, естетичних здібностей особистості.
Означені підходи взаємозбагачують, доповнюють один одного. У педагогічній
науці і практиці актуалізується застосування поліпарадигмального підходу. Цей
підхід використовують як дослідницьку методологію, теорію концептуального
моделювання освітньої системи, теоретичну основу проектування і реалізації
процесу навчання на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні крізь призму
педагогічних парадигм. Поліпарадигмальний підхід дає можливість виявити
тенденції та напрями концептуалізації педагогічного знання, обирати форму
постановки і вирішення проблеми в системі освіти. Оволодіння викладачем
основами нових інформаційних технологій і методикою їх використання
дозволяє педагогічній праці бути більш продуктивною, творчою, сприяє
вираженій мотивації до конструювання нових моделей навчального заняття чи
виховних заходів. З-поміж перспективних шляхів удосконалення педагогічної
майстерності можна виділити також вивчення ідіостилю відомих майстрів
слова. Наприклад, ключовими концептами філософсько-педагогічних,
філософсько-психологічних студій І. Зязюна виступають людина, особистість,
учитель (талановитий учитель) і учень (талановитий учень), радість і краса
праці, педагогічна дія, а справжня педагогіка, за І. Зязюном, – це психологія в
дії. Таким чином, педагогічна майстерність – це: найвищий рівень
педагогічної діяльності (за якісними показниками); вияв творчої активності
особистості педагога (як психологічний механізм успішної діяльності); як
педагогічна категорія − комплекс властивостей особистості, що забезпечує
високий рівень самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі.

Складові педагогічної майстерності
Гуманістична спрямованість – є найголовнішою характеристикою
майстерності викладача, що будується на основі ціннісних орієнтацій: на себе –
самоутвердження; на засоби педагогічного впливу (коли найважливіше для
викладача – навчальна програма, дидактичні заходи і методика їх здійснення);
на об’єкт навчання (допомога учневі (студентові) адаптуватися до умов
навчальної діяльності); на мету педагогічної діяльності (допомога учневі
(студентові) у всебічному розвитку – гуманістична стратегія).
Професійна компетентність – це глибокі професійні знання, навички та
вміння, професіоналізм у галузі психології та педагогіки, досконала методика
здійснення освітніх заходів.
Здатність до педагогічної діяльності включає: комунікативність –
професійну здатність викладача, що виявляється у спілкуванні, готовності
легко вступати у взаємодію, викликати позитивні емоції у співрозмовника;
перцептивні здібності – професійна проникливість, педагогічна інтуїція,
здатність сприймати іншу людину та розуміти її; динамізм особистості –
здатність активно впливати на іншу особистість; емоційну стабільність –
здатність викладача володіти собою, зберігати самоконтроль за будь-якої
ситуації, що провокує емоційний зрив; оптимістичне прогнозування –
передбачення викладачем розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в
ній; креативність – здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні
ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв’язувати проблемні ситуації.
Педагогічна техніка як форма організації поведінки викладача є
конкретним інструментарієм, навичками та вміннями викладача щодо
організації та проведення різноманітних дидактично-виховних заходів,
використання психофізичного апарату як інструмента педагогічного впливу; це
конкретні прийоми та способи володіння викладача собою (організмом,
настроєм, мовленням, увагою, уявою та ін.), а також методами впливу на інших
(вербальними та невербальними засобами). У зміст поняття ‖педагогічна
техніка‖ включають дві групи компонентів:
перша група компонентів – це уміння викладача управляти своєю
поведінкою: володіння своїм організмом (міміка, пантоміміка); управління
емоціями, настроєм (зняття надмірної психологічної напруженості, формування
творчого
самопочуття);
соціально-перцептивні
уміння
(увага,
спостережливість, уява тощо); техніка мови (дихання, постановка голосу,
дикція, темп мови тощо);
друга група компонентів педагогічної техніки пов’язана з умінням
викладача впливати на особистість і навчальний колектив та розкриває
технологічний бік процесу навчання і виховання: дидактичні, організаційні,
конструктивні, комунікативні уміння; технологічні прийоми висування вимог,
управління педагогічними спілкуванням, організації різноманітних творчих
колективних справ тощо.

Відповідно до цих компонентів науковці визначають певні рівні в
оволодінні педагогічною майстерністю:
базовий рівень – викладач володіє основами педагогічної майстерності
(характерний для молодих викладачів);
досконалий рівень характеризується чіткою спрямованістю дій викладача,
їх високою якістю, діалогічною взаємодією у спілкуванні;
творчий рівень характеризується ініціативністю, творчістю у професійній
діяльності; викладач самостійно конструює оригінальні, педагогічно доцільні
прийоми взаємодії на результатах рефлексивного аналізу.
Педагогічне спілкування
Педагогічне спілкування − це система прийомів органічної соціальнопсихологічної взаємодії викладача з учнями (студентами), змістом якої є обмін
інформацією, пізнання один одного, організація діяльності і стимулювання
діяльності, організація і корекція взаємин у навчальному колективі, обмін
ролями, співпереживання і створення умов для самоствердження суб’єктів
освітнього процесу.
Структура процесу педагогічного спілкування включає:
– моделювання викладачем майбутнього спілкування (прогностичний
етап);
– організація безпосереднього спілкування в момент початкової взаємодії
(комунікативна атака);
– управління спілкуванням під час педагогічного процесу;
– аналіз спілкування, що відбулося, і моделювання подальшого
спілкування.
Структура мовного (вербального) спілкування включає паралінгвістику
(властивості голосу) та екстралінгвістику (роз’єднувальні мовні звуки – сміх,
плач, зітхання, шепіт, кашель, сопіння тощо), немовного (невербального)
спілкування відповідно кінесіку (зовнішні прояви почуттів людини у
спілкуванні – міміка, жести, пантоміміка, шкіряні реакції, візуальний контакт),
такесіку (дотик в процесі спілкування), проксеміку (просторове розміщення
людей під час спілкування) та ольфактори (запахи навколишнього середовища).
Домінуючим елементом техніки вербального спілкування є голос. До
основних характеристик голосу викладача слід віднести гучність, висоту,
тембр, діапазон, польотність, сугестивність, милозвучність, витривалість,
дикція, модуляція.
Гучність голосу – суб’єктивне слухове відчуття інтенсивностi (сили)
звуку, який утворюється в результаті роботи голосового апарату. Висота
голосу – його тональний piвень. Тембр розглядається як специфічне
забарвлення голосу. Діапазон голосу – сукупність звуків різної висоти.
Польотністъ голосу – це здатність викладача посилати свій голос на відстань i
регулювати його гучність. Сугестивність – здатність захоплювати учнів
(студентів) i впливати на їхні eмоцiї незалежно від змісту мовлення.

Милозвучність голосу – краса звуків. Витривалістъ – витримування тривалого
мовленнєвого навантаження без шкідливих фізіологічних наслідків.
Темпоритм – це швидкість мовлення загалом і тривалість звучання окремих
слів, складів, а також пауз у сполученні з ритмічною організованістю,
розміреністю мовлення.
Експериментальні дані показують, що викладачеві краще промовляти не
більш 120 слів на хвилину. Тривалість звучання окремих слів залежить не
тільки від їхньої довжини, а й від значущості їх у даному контексті. Чим
важливіше слово, текст, тим повільнішим повинно бути мовлення.
Важливу роль має логічність наголосу в мовленні викладача. З’ясовано,
що неправильна постановка логічних наголосів, перевантаженість ними
навчальної інформації призводять до того, що 39% слухачів цю інформацію
зовсім не сприймають, 11% сприймають лише частково.
Залежно від форми подання інформації розрізняють мовлення усне
(звукова форма) і письмове (знакова форма).
Від характеру і змісту спілкування, ступеня налаштованості на взаємодію,
а також комунікативних особливостей тих, хто спілкується, вирізняють
монологічне, діалогічне, полілогічне мовлення.
Визначну роль у педагогічному спілкуванні відіграє активне слухання.
Для оволодіння мистецтвом слухання викладачеві потрібно формувати
відповідні навички й прийоми. До таких навичок і прийомів відносять
насамперед підтримку уваги (спрямованість і стійкість уваги, візуальний
контакт), використання елементів невербального спілкування (погляд, пози,
жести, мова міжособистісного простору, зміна висоти голосу та інтонації),
репліки і запитання для заохочення учня (студента) до подальшого викладу
навчального матеріалу. Слухання відповіді може відбуватися як у
рефлексивній, так і в нерефлексивній формі. Нерефлексивне слухання полягає в
умінні уважно мовчати, не втручаючись у мовлення співрозмовника своїми
зауваженнями. Рефлексивне слухання використовується для контролю точності
сприйняття почутого. Уміння рефлексивого слухання необхідно викладачеві на
етапі перевірки знань, бо дає змогу розкрити зміст повідомлень, з’ясувати їхнє
реальне значення, виявити викладачем причин помилок, ускладнень під час
засвоєння змісту конкретної навчальної теми учнем (студентом). Як правило,
виокремлюють
чотири
види
рефлексивних
відповідей:
з’ясування,
перефразування, відображення почуттів та резюмування.
Важливим елементом техніки слухання є вміння ставити запитання:
закриті запитання – запитання, на які очікується відповіді ―так‖ чи ―ні‖;
відкриті запитання – запитання, на які не можна відповісти ―так‖ чи ―ні‖,
вони потребують розгорнутого пояснення;
запитання для обміркування використовуються для того, щоб спонукати
слухача до усвідомлення помилки, допущеної ним, пошуку правильного
варіанта відповіді на етапі перевірки знань;
переломні запитання допомагають викладачеві підтримувати діалог зі
слухачем у певному руслі;

риторичні запитання забезпечують емоційну підтримку того, хто
говорить, загострюють увагу співрозмовника на тезі, що обговорюється.
Міміка – мистецтво виражати власні думки, почуття, настрої, стани рухом
м’язів обличчя. Звичайно вираз обличчя повинен відповідати характеру
мовлення, відносин, чітко виражати такі стани особистості як впевненість,
схвалення, осуд, невдоволення, радість, замилування, байдужість,
зацікавленість, обурення тощо. Широкий діапазон почуттів виражає посмішка,
що свідчить про духовне здоров'я і моральну силу людини. Виразними
деталями міміки є брови та очі. Підняті брови виражають подив, нерухомі −
спокій, байдужість, рухливі − захоплення.
Для викладача дуже важливо вміти правильно використовувати силу
погляду. Погляд викладача повинен бути звернений до учнів (студентів),
створюючи візуальний контакт. Потрібно прагнути тримати в полі зору всю
аудиторію. Відкритий, природний, доброзичливий погляд прямо в очі важливий
не лише для встановлення взаємодії, а й для задоволення емоційних потреб.
Пантоміміка, тобто рухи тіла, рук, ніг, допомагає передавати вербальну
інформацію, дозволяє виділити головне, малює образ, підкреслює зміст того,
про що йде мова. Красива, виразна постава викладача виражає внутрішню
гідність особистості, привертає увагу до неї. Пряма хода, зібраність говорять
про впевненість викладача у своїх силах, знаннях.
Викладач має виробити манеру правильно стояти перед аудиторією (ноги
на ширині 12-15 см, одна нога трохи висунута вперед). Усі рухи й пози повинні
відзначатися витонченістю і простотою. Естетика пози не терпить поганих
звичок: похитування вперед-назад, тупцювання, манери триматися за спинку
стільця, крутити в руках сторонні предмети та ін.
Має значення хода викладача, адже вона несе інформацію про стан
людини, її здоров’я, настрій. Дисгармонія в ході сприймається не на користь
викладачеві.
Жести викладача, що використовуються під час усно-мовного
спілкування, бувають ілюстративними і виразними. Ілюстративні жести
повинні передавати форму та розмір предметів. Виразні жести служать для
акцентування емоційно-вольових станів викладача. Вони підкреслюють
завершення фрази, думки, супроводжують логічні наголоси, звертають увагу
співрозмовника на підтекст мовлення, підкреслюють іронію, гумор. Жести
викладача мають бути органічними та стриманими. Без різких, широких змахів
і гострих кутів.
Розрізняють жести описові й психологічні. Описові жести зображують,
ілюструють перебіг думок. Однак не можна допускати, щоб вони заважали
учням (студентам) слухати і розуміти матеріал. Набагато важливіші
психологічні жести, що виражають почуття й відносини.
Щоб спілкування було активним, доцільно мати відкриту позу: не
схрещувати руки. Повернутися обличчям до аудиторії, зменшити дистанцію,
що створює ефект довіри. Рекомендуються рухи вперед та назад по аудиторії, а
не в сторони. Крок уперед підсилює значимість спілкування, допомагає

зосередити увагу аудиторії. Відступаючи назад, викладач ніби дає відпочити
слухачам.
У процесі спілкування викладача часто виникають такі види жестів:
жести оцінки − почісування підборіддя; витягування вказівного пальця
уздовж щоки; вставання і ходіння туди-сюди тощо. Жести, що мають
відношення до замисленості і мрійності: жести ―рука біля щоки‖ (люди, що
спираються щокою на руку, звичайно глибоко занурені в роздуми); жести
критичної оцінки − підборіддя спирається на долоню, вказівний палець
витягується уздовж щоки, інші пальці − нижче рота (позиція ―почекаємо −
подивимося‖); людина сидить на краєчку стільця, лікті − на стегнах, руки
вільно звисають (позиція ―це чудово!‖); нахилена голова (жест ―уважного
слухання‖); почісування підборіддя (жест ―добре, давайте подумаємо‖) −
використовуються, коли людина приймає рішення; жести з окулярами
(протирання стекол, беруть у рот дужку окулярів тощо) − це паузи для
міркування, людина хоче одержати час для обмірковування своєї поведінки
перед тим, як зробити більш рішучий опір, вимагаючи пояснень чи ставлячи
запитання; ―ходіння‖ − жест, що позначає спробу людини розв’язати складну
проблему чи прийняти важливе рішення; пощипування перенісся − жест, що
звичайно сполучається з закритими очима, говорить про глибоку
зосередженість і напружені міркування;
жести впевненості − з’єднання пальців у купол піраміди; розгойдування
на стільці;
жести нервозності й непевності − переплетені пальці рук; пощипування
долоні; постукування по столу пальцями, торкання спинки стільця перед тим,
як на нього сісти; покахикування, прочищення горла; лікті ставляться на стіл,
щоб утворити піраміду; посмикування себе за вухо тощо;
жести фрустрації − короткий подих, часто поєднаний із різними
неясними звуками, типу стогону, мукання тощо; тісно зчеплені, напружені
руки – це жести недовіри й підозри; руки тісно потискують одна одну −
спостерігається, коли людина ―вскочила в халепу‖; захисне погладжування шиї
долонею (у багатьох ситуаціях, коли людина займає захисну позицію);
жести самоконтролю − руки заведені за спину, одна при цьому стискає
іншу; поза людини, що сидить на стільці і схопилася руками за підлокітники
тощо. Такі пози є сигналами про бажання людини впоратися із сильними
почуттями та емоціями;
жести чекання − потирання долонь; повільне витирання вологих долонь;
жести заперечення − складені руки на грудях; відхилений назад корпус;
схрещені руки; торкання кінчика носа тощо;
жести прихильності − прикладання руки до грудей; переривчастий дотик
до співрозмовника тощо;
жести домінування − пов’язані з виставленням великих пальців напоказ,
різкі змахи зверху вниз тощо. Перевага може бути виражена в привітальному
рукостисканні − коли людина міцно потискує руку і повертає її так, щоб її
долоня була зверху вашої, вона намагається виразити щось подібне до фізичної

переваги. І навпаки, коли людина протягує руку долонею вгору, вона
демонструє готовність прийняти роль підлеглого. Коли людина під час розмови
недбало засунула руку в кишеню піджака, при цьому великий палець
знаходиться зовні − це виражає її впевненість;
жести нещирості, підозри та скритності − рука прикриває рот
(співрозмовник старанно ховає свою позицію з питання, яке обговорюється);
погляд убік (показник скритності); ноги (чи все тіло), звернені до виходу, − це
явний знак того, що людина хоче завершити зустріч чи бесіду; торкання чи
потирання носа (вказівним пальцем) − знак сумніву;
жести відкритості − розкриті руки долонями вгору (жест, пов’язаний зі
щирістю й відкритістю); знизування плечима, яке супроводжується жестом
розкритих рук (позначення відкритої натури); розстібання піджака (люди
відкриті й прихильні до вас);
жести захисту (жести, якими ми реагуємо на можливі погрози, на
конфліктні ситуації) − руки, схрещені на грудях (використовуються для
вираження оборони); руки, стиснуті в кулаки;
жести готовності − руки на стегнах. Варіація даної пози в положенні
сидячи − людина сидить на краю стільця, лікоть однієї руки і долоня іншої
спираються на коліна;
жести довіри − пальці з’єднуються на зразок купола храму (жест
―купол‖), що означає довірливість, але часто й деяке самовдоволення, чи
егоїстичність, гордість;
жести авторитарності − руки з’єднані за спиною, підборіддя підняте
вгору. Якщо ви хочете дати зрозуміти свою перевагу, треба лише фізично
піднятися над даною людиною (сісти вище, якщо ви обоє сидите, чи встати);
жести нудьги − постукування по підлозі ногою чи клацання ковпачком
ручки; голова спирається на долоню; машинальне малювання на папері;
порожній погляд (―я дивлюся на вас, але не слухаю‖);
жести залицяння (чи ―причепурювання‖) − пригладжування чи
поправляння волосся, одягу (жінки); поправляння краватки, запонок (чоловіки).
Варто врахувати деякі правила: близько 90% жестів необхідно робити
вище пояса; жести, зроблені руками нижче пояса, часто мають значення
непевності, невдачі, розгубленості; лікті не повинні знаходитися ближче ніж на
3 см від корпусу – менша відстань буде символізувати незначність і слабість
вашого авторитету; жестикулюйте обома руками.
Міжособистісний простір (або дистанція спілкування) − відстань між
тими, хто спілкується, також суттєво впливає на характер взаємодії. Прийнято
вважати дистанцію до 45 см інтимною, 45-120 см − персональною, 120 см-4 м −
соціальною, 4-7 м − публічною. Більша відстань не дає можливості чітко
сприймати міміку, ще більша − жести й рухи корпуса. Це призводить до появи
бар’єрів у спілкуванні. Зміна дистанції − прийом привертання уваги під час
навчального заняття. Скорочення дистанції збільшує силу впливу.
Таким чином, можна констатувати, що позитивний клімат в аудиторії
забезпечують мовні та немовні компоненти спілкування. Не має сумніву в тому,

що вербальні та невербальні засоби комунікації суттєво впливають на
педагогічне спілкування, допомагають викладачеві ефективно розв’язувати
педагогічні завдання.
Узагальненим вираженням стилю спілкування педагога є педагогічний
такт, в якому акумулюються всі інші складові педагогічної майстерності
викладача і який є одним із основних її показників. Сутність складного
психолого-педагогічного явища − педагогічного такту − полягає в педагогічно
доцільному ставленні та впливі викладача на об’єкти освітнього процесу, в
умінні налагоджувати продуктивний стиль спілкування. К. Ушинський, який
володів справжнім педагогічним тактом, писав, що ―жоден педагог ніколи не
може стати добрим вихователем-практиком без такту. ...Ніяка психологія
неспроможна заступити людині психологічного такту, який є незамінним у
практиці в силу того, що діє швидко і умить… і який передбачає приязнь без
удаваності, справедливість без прискіпливості, доброту без слабкості, порядок
без педантизму і, головне, постійну розумну діяльність‖.
Основними показниками педагогічного такту викладача є: вимогливість
без брутальності та прискіпливості; педагогічний вплив без наказів, навіювань,
попереджень, без приниження особистості учня (студента); уміння виражати
розпорядження, вказівки та прохання без зарозумілості; уміння слухати
співрозмовника, не виявляючи байдужості та зверхності; врівноваженість,
самовладання і діловий тон спілкування без дратівливості та сухості; простота в
спілкуванні без фамільярності та панібратства; принциповість і наполегливість
без упертості; уважність і чутливість без їх підкреслення; гумор без усмішки;
скромність без удаваності.
Отже, педагогічний такт виховується і набувається разом з педагогічною
культурою і конкретно виявляється у педагогічно спрямованому спілкуванні.
Він є показником зрілості педагога як майстра своєї справи. Це великий засіб,
за допомогою якого учнів можна перетворити на своїх спільників чи, навпаки,
суперників. Педагог повинен працювати над формуванням власного
педагогічного такту і постійно його вдосконалювати. Як немає межі
досконалості, так немає і межі виявлення різноманітних і багатогранних сторін
педагогічного такту.
Взаємодія (інтеракція) в соціально-психологічному плані − аспект
спілкування, який виявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих
на реалізацію спільної діяльності, досягнення певної спільної мети. В структурі
інтерактивного спілкування (взаємодії) в педагогічному процесі можна
виокремити два аспекти – внутрішній (змістовний) і зовнішній (формальний).
Внутрішнім (змістовним) аспектом взаємодії є сукупність відносин
особистості викладача (учня) в освітньому середовищі.
Зовнішній (формальний) аспект взаємодії репрезентується насамперед в
таких компонентах як дистанція і позиція у спілкуванні, а також час, місце,
ситуація, стиль і тон спілкування тощо. Вдалою спробою надання допомоги у
виборі раціональних позицій у спілкуванні стала теорія трансактного аналізу,
основоположником якої є американський психіатр Е. Берн.

Перцептивним аспектом спілкування виступає процес, у якому
відбувається відображення зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з
особистісними характеристиками, в інтерпретації та прогнозуванні на цій
підставі його поведінки та розуміння на цій основі внутрішнього світу.
ГЛОСАРІЙ
Авторська школа − експериментальний навчальний заклад, діяльність
якого базується на розробленій автором чи авторським колективом педагогічній
концепції.
Авторські освітні технології — розроблені педагогами-практиками
технології, в яких у різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям
різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, інтеграційні,
ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові технології.
Акмеологія (гр. akme – вища ступінь чого-небудь, вершина, квітуча сила
+ logos – слово, мова, вчення) – наука про досягнення вершин людської якості в
особистості, оволодіння досконалістю у вибраному, в т. ч. у професійній
діяльності, як вчення про вершини професійної майстерності; є наукою на
перетині психології медицини та педагогіки, галузь психологічної науки,
вивчає закономірності і механізми важливіших виявів самореалізації дорослих
людей, психологію дозрівання видатної особистості.
Аксіологія (від грец. – цінність вчення) – вчення про цінності, теорія
цінностей. А. загальна вивчає цінності, їхні ієрархії та системи; А. спеціальна –
як сфера інтересу різних наук – розглядає властиві цим наукам цінності:
моральні, естетичні, економічні, пізнавальні.
Активізація процесу навчання – удосконалення методів і
організаційних форм навчально-пізнавальної роботи суб’єктів навчання, яке
забезпечує активну й самостійну теоретичну і практичну їх діяльність в усіх
ланках навчального процесу.
Активність особистості – здатність людини до свідомої трудової і
соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення
навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств
матеріальної і духовної культури. Активність особистості проявляється у
творчості, вольових актах, спілкуванні. А.к. − здатність людини до свідомої
трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного
перетворення навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею
багатств матеріальної і духовної культури. Активність особистості
проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні.
Андрагогіка (від грец. – керівництво і виховання дорослої людини) −
педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням
проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих. Завданням А. є опрацювання
змісту, організаційних форм, методів і засобів навчання дорослих,
використання для цієї мети засобів масової інформації, радіо й телебачення;

визначення оптимальних інтервалів між періодами інтенсивного навчання,
функціонування професійних курсів залежно від характеру виробництва.
Бенефіс педагога – проводиться за окремим сценарієм як пропаганда
передового педагогічного досвіду педагога, його досягнень.
Взаємодія – своєрідне втілення зв’язків, взаємин між людьми, котрі,
виконуючи спільні завдання, взаємно впливають, доповнюють один одного і
досягають успіху у розв’язанні поставлених завдань.
Гуманізація освіти – центральна складова нового педагогічного
мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного
процесу у світі їхньої людино-творчої функції.
Дистанційне навчання (ДН) – сучасна освітня технологія з
використанням засобів передачі навчально-методичної інформації на відстань
(телефони, телебачення, радіо, модемний та супутниковий зв’язок, комп’ютери,
аудіовізуальні засоби навчання та ін). Технологія ДН сприяє зростанню
ефективності навчального процесу, активізації суб’єктів навчання, підвищенню
інтересу до навчання, можливості використання унікального досвіду видатних
педагогів різних країн, збагаченню вітчизняних освітніх технологій,
формуванню більш гнучкої системи освітніх курсів та дисциплін, більш
якісному контролю знань.
Дискусія (від лат. discussio – розгляд, дослідження) – метод навчання,
спрямований на інтенсифікацію та ефективність навчального процесу за
рахунок активної діяльності слухачів у пошуках наукової істини.
Ігрові педагогічні технології успішно реалізуються як у навчально
пізнавальній, так й у виховній діяльності. За характером педагогічного процесу
виокремлюють такі групи ігор: навчальні, тренувальні, узагальнюючі,
контролюючі; пізнавальні, виховні, розвивальні; репродуктивні, продуктивні,
творчі; комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні та ін. За характером
ігрової методики найбільш поширеним є предметні, сюжетні, рольові, ділові,
імітаційні, ігри-драматизації.
Індивідуальне навчання – прогресивний вид навчання, орієнтований на
врахування пріоритетів і можливостей кожного окремого суб’єкта навчання.
Інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм,
методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві
зміни до результату освітнього процесу і є багатокомпонентною моделлю, що
включає в себе: навчальну інноваційну технологію (підбір операційних дій
педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація суб’єктів
навчання); виховну інноваційну технологію (мистецькі засоби і прийоми
впливу на свідомість особистості з метою формування в нього особистісних
цінностей у контексті (загальнолюдських); управлінську інноваційну
технологію (сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні
технології, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття
керівником управлінського рішення).
Інформаційна освітня технологія (ІОТ) – така модель навчальновиховного процесу, у якій мета досягається насамперед за рахунок

найповнішого використання можливостей комп’ютерів (комп’ютерних мереж)
та програмного забезпечення.
Компетентність – інтегрована особистісна якість, що охоплює
сукупність знань, умінь, ставлень, здатностей, необхідних фахівцю для
здійснення ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати і
прогнозувати результати праці, використовуючи сучасну інформацію в певній
галузі виробництва. Володіння здібностями, необхідними для виконання
певних функцій або досягнення мети.
Креативність – поняття, що характеризує повноцінне функціонування
людини, здатність продумувати унікальні ідеї, результати, способи розв’язання
проблеми.
Менеджмент: 1) спосіб (манера) спілкування з людьми; 2) мистецтво
управління; 3) специфічні здібності і адміністративні навички; 4) орган
управління, адміністративна одиниця.
Менеджмент освіти − наука про особливості прояву виробничих відносин та
специфіку дії економічних законів у сфері освітньої діяльності.
Метод синектики – його творцем є американський психолог ВільямДжеймс Гордон. Полягає цей метод у створенні групи людей різних
спеціальностей задля пошуку творчих рішень шляхом необмеженого
тренування уяви і об’єднання несумісних елементів.
Метод – це шлях, спосіб, за допомогою якого досягається поставлена
мета, передбачений результат.
Моніторинг інноваційної діяльності – систематичний збір, обробка та
аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки
заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в
країні, результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
Наставництво − форма професійної підготовки і цілеспрямованого
виховання висококваліфікованих працівників, здійснювана працівникаминаставниками. Наставник поряд із навчанням професії вводить нового
працівника у сферу соціально-психологічних стосунків, через які відбувається
реалізація його професійної ролі.
Неперервна освіта – це сукупність засобів, способів і форм здобуття,
поглиблення й розширення загальної освіти, професійної компетентності,
культури, виховання, громадянської і моральної зрілості.
Освіта – це сукупність систематизованих умінь, навичок і знань, набутих
людиною в процесі навчання в спеціальних установах або самостійного
отримання знань.
Освітній менеджмент – це галузь наукового знання, яка вивчає сутність
та зміст процесів управління освітніми організаціями.
Педагогічний досвід – це частина сукупної культури педагога, що являє
собою основу, результат і саму практичну педагогічну діяльність і відображає
наявні знання, вміння, навички та індивідуальні риси особистості.
Педагогічні здібності − сукупність психічних рис особистості,
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного

здійснення. П. з. насамперед передбачають відповідну спрямованість особи
(світоглядну, політичну, моральну); ділові якості (спеціальні педагогічні
уміння, навички, досвід); риси характеру (вміння спілкуватися, емоційна
врівноваженість).
Педагогічна майстерність – найвищий рівень педагогічної діяльності,
вияв творчої активності особистості педагога. Комплекс властивостей
особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної
діяльності на рефлексивній основі.
Продуктивне навчання – орієнтація педагогічної діяльності на
одержання навчального і предметного продукту в самостійній діяльності.
Рефлексія – це усвідомлення індивідом того, як він сприймається
партнером по спілкуванню, тобто яким він буде партнером по спілкуванню з
іншим партнером; психічна діяльність людини, спрямована на усвідомлення
власних дій і станів.
Такт педагогічний, тактовність педагогічна (від лат. − дотик, відчуття,
почуття) − почуття міри в застосуванні засобів педагогічного впливу.
Творчість педагогічна − оригінальний і високоефективний підхід
суб’єктів навчання до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і
практики виховання й навчання.
Школа педагогічної майстерності – об’єднує групу педагогів (навіть
різних за фахом, віком), які володіють необхідними практичними вміннями та
навичками певної педагогічної технології.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
7.1. Основна література
1.
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