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22
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3. Тематичний план
3.1. Для здобувачів вищої освіти ступеня магістр за заочною формою
навчання
з них:

Лекцій

Семінарських занять

3

1

2

5

1

2

2

10

8

2

4

2

22

1.

Назви тем

Самостійна розоро

Усього годин з викладачем

Тема 1. Педагогічна майстерність у 15
діяльності управлінця.
2. Тема 2. Педагогічна техніка управлінця 15
та шляхи її розвитку.
Усього годин
30
Підсумковий контроль: залік

№
з/п

Практичних занять

Нормативний обсяг годин

з них:

12

4. Плани семінарських та практичних занять
заочна форма здобуття вищої освіти,
за рахунок коштів державного бюджету
та коштів фізичних та юридичних осіб
Тема 1. Педагогічна майстерність у діяльності управлінця (2 год)
Навчальні питання до семінарського заняття.
1. Поняття педагогічної майстерності. Сутність педагогічної майстерності
управлінця.
2. Шляхи та принципи оволодіння педагогічною майстерністю.
3. Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності та стилі
взаємодії управлінця у різних засобах комунікації.
4. Педагогічне спілкування як засіб педагогічної майстерності управлінця
в комунікації з громадськістю, владою, колегами.
Тема 2. Педагогічна техніка управлінця та шляхи її розвитку. (4
год)
Навчальні питання до семінарського заняття.
1. Поняття педагогічної техніки, її складові.
2. Характеристика внутрішньої техніки.
3. Характеристика зовнішньої техніки.
4. Шляхи опанування та розвитку педагогічної техніки.
Завдання до практичного заняття
1. Скласти словник термінології з педагогічної майстерності.
2. Використовуючи літературні джерела, дібрати висловлювання
відомих педагогів про значення педагогічної майстерності та педагогічної
техніки. Адаптуйте ці висловлювання до управлінської діяльності
3. Сформулювати власне педагогічне кредо, використовуючи такий
вислів: «Для мене як управлінця найголовніше …».
4. Схематично зобразити складові педагогічної техніки управлінця.
Робота в мікрогрупах
1.
Вправи для розвитку внутрішньої техніки викладача та її
формування.
2.
Вправи для розвитку зовнішньої техніки викладача та її
формування.
3. Вправи для розвитку педагогічного спілкування.
5. Завдання для самостійної роботи
5.1. Практикум
1. Скласти структурні блок-схеми по темі лекції.

2. Скласти словник категоріально-поняттєвого масиву з навчальної
дисципліни.
3.
Охарактеризувати компоненти педагогічної майстерності та
простежити їх взаємозв’язок.
4. Скласти перелік якостей, які становлять основу педагогічної
майстерності управлінця для успішної професійної діяльності. Визначте
професійно не бажані якості управлінця.
5. Визначте критерії педагогічної майстерності управлінця.
Запропонуйте показники для оцінки педагогічної майстерності за цими
критеріями.
6. Ознайомтеся з різними класифікаціями стилів спілкування. З’ясуйте,
які критерії автори поклали в основу своїх класифікацій. Що об’єднує ці
системи? Які ознаки є найсуттєвішими для кожного зі стилів?
7. Змоделювати кілька педагогічних ситуацій, в яких управлінець
організував би спілкування за такими стилями:
1) спілкування на підставі захоплення спільною діяльністю;
2) стиль педагогічного спілкування, що ґрунтується на дружньому
ставленні;
3) стиль спілкування – дистанція;
4) спілкування – залякування;
5) стиль – загравання.
8. Сформулювати основні вимоги до техніки і культури мовлення
управлінця.
9. З перерахованих професійних умінь управлінця обрати шість, які, на
вашу думку, відіграють вирішальну роль у встановленні емоційних контактів
під час виконання професійних обов’язків:
1. Вербальні
8. Прогностичні
2. Самопрезентаційні
9. Гностичні
3. Організаторські
10. Експресивні
4. Конструктивні
11. Інформаційні
5. Аналітичні
12. Перцептивні
6. Рефлексивні
13. Імпровізаційні
7. Невербальні
14. Дидактичні
10. Сформулювати визначення педагогічної техніки та її основних
компонентів. Розкрити значення педагогічної техніки в роботі управлінця.
12. Опрацювати рекомендовані джерела інформації з навчальної
дисципліни.
6. Індивідуальні завдання
Не передбачені навчальним планом

7. Методи навчання
Методи навчання: бінарні, частково-пошукові; словесні методи (лекція,
розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація), практичні (репродуктивні,
проблемно-пошукові, інтерактивні (дискусія); інформаційні й евристичні,
складання коментованої схеми навчального питання, метод термінологічного
вправляння.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів
навчання
Рейтингова система оцінювання результатів навчання.
Аудиторна робота (поточне накопичення балів)
Підсумковий
60%
контроль (залік)
Т1

Т2

15

15

Самостійна
робота
30

40%

Сума

100%

Шкала оцінювання: національна та ESТС
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100
85-89
75-84
66-74

відмінно

А

відмінне виконання

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
Непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу

60-65
35-59
1-34

Форми контролю – усне та письмове опитування. Контроль самостійної
здійснюється шляхом перевірки виконаних завдань, передбачених програмою.
Методи поточного контролю:
- усне опитування (бліц-опитування, фронтальне опитування);
- робота за індивідуальними завданнями;
- тестування;
- поняттєве вправляння;

- групові завдання, що передбачають розв'язання або підготовку
проблемних ситуацій.
При поточному контролі оцінюються усні виступи, вирішення
практичних завдань і тестів, творчі й проектні роботи.
Методи підсумкового контролю: усна відповідь або тестування.
При підсумковому контролі застосовується 100-бальна шкала оцінювання, а
також національна система (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та
система ECTS (А, В, С, D, E, F, FХ).
9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання
яких передбачає дисципліна
Програми та силабус навчальної дисципліни, мультимедійна система з
можливостями візуальної презентації навчальних матеріалів у вигляді слайдів
та аудіо-/відео-, тексти лекції, навчально-методичні матеріали на офіційному
вебпорталі НАВС «Дистанційні курси».
10. Перелік контрольних питань за темами для підсумкового
контролю з навчальної дисципліни
1. Поняття педагогічної діяльності.
2.
Сутність педагогічної майстерності.
3.
Складові педагогічної майстерності.
4.
Гуманістична спрямованість як найголовніша характеристика
педагогічної майстерності управлінця.
5.
Професійна компетентність управлінця як основа його педагогічної
майстерності.
6.
Здібності до педагогічної діяльності як елемент педагогічної
майстерності.
7.
Рівні педагогічної майстерності.
8.
Критерії педагогічної майстерності.
9.
Шляхи удосконалення педагогічної майстерності управлінця.
10.
Характеристика педагогічних здібностей.
11.
Поняття педагогічної техніки та її види.
12.
Елементи педагогічної техніки – культура зовнішнього вигляду,
культура педагогічного спілкування, психологічна саморегуляція, культура
мовлення.
13.
Характеристика внутрішньої педагогічної техніки управлінця.
14. Загальна культура педагога - основа педагогічної майстерності і
педагогічної творчості.
15.
Характеристика зовнішньої педагогічної техніки управлінця.
16.
Шляхи формування педагогічної техніки управлінця.
17.
Мовлення як основний засіб педагогічної майстерності управлінця.
18.
Різновиди педагогічного мовлення.
19. Гуманістична установка управлінця.
20.
Техніка і культура мовлення управлінця.

21.
Структура педагогічного мовлення: інформаційний, виразний,
впливовий компоненти.
22.
Голос та дикція управлінця.
23.
Основні вимоги до техніки і культури мовлення управлінця.
24.
Методи формування педагогічної техніки управлінця.
25.
Елементи акторської майстерності в професійній діяльності
управлінця.
26.
Значення психотехніки у діяльності управлінця.
27.
Педагогічний такт та його роль у професійній діяльності
управлінця.
28. Сутність та види педагогічної техніки.
29.
Майстерність педагогічного спілкування.
30.
Рівні й стилі педагогічного спілкування.
31.
Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.
32.
Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні.
33.
Способи комунікативного впливу: переконання і навіювання.
34.
Стилі педагогічної взаємодії у професійній діяльності управлінця.
35.
Майстерність організації педагогічної взаємодії.
36.
Поняття методу педагогічної майстерності.
37.
Особливості використання словесних методів у професійній
діяльності управлінця.
38.
Особливості застосування наочних методів у професійній
діяльності управлінця.
39.
Особливості педагогічної взаємодії управлінця з аудиторією.
40.
Педагогічна майстерність в ситуації вирішення конфліктів.
41. Педагогічне
самовиховання
та
професійний саморозвиток
управлінця.
42. Розвиток внутрішньої техніки в управлінській діяльності: увага,
уява, техніка й технологія мовлення.
43. Дихання і голос як елементи педагогічної техніки, їх значення для
комунікації управлінця.
44. Місце педагогічне спілкування в управлінській діяльності: сутність,
вимоги, шляхи удосконалення.
45. Позамовні (невербальні) засоби педагогічної техніки в комунікації
управлінця.
46. Характеристика методів педагогічного впливу на суб’єктів в
управлінській діяльності.
47. Педагогічні методи та прийоми стимулювання до управлінської
взаємодії.
48.
Методика контактної взаємодії в ознайомчій бесіді.
49.
Невербальні дії (міміка, жести, пози) у процесі проведення бесіди.
50.
Прийоми накопичення первинної згоди у процесі ознайомчої
бесіди.
51.
Основні педагогічні вимоги реалізації методу заохочення.
52.
Шляхи розвитку психофізичної свободи викладача.
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