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Анотація до курсу

Дисципліна «Педагогічна майстерність» спрямована на
формування у майбутніх фахівців педагогічної майстерності як
комплексу властивостей особистості вчителя, що забезпечує високий
рівень організації педагогічної діяльності.

Мета дисципліни «Педагогічна майстерність» полягає у
ознайомленні здобувачів вищої освіти з теоретичними засадами
педагогічної майстерності, сучасними технологіями формування
готовності майбутнього педагога до професійного розвитку,
вдосконалення професійної компетентності, педагогічних здібностей та
техніки, підвищення професійної культури, сутністю освітніх і
педагогічних інновацій.

Навчальна дисципліна сприяє формуванню мотивації здійснення
неперервної самоосвіти протягом життя.



Політика курсу

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за практичне заняття слухач 
отримує оцінку.

До кожного практичного заняття здобувач сумлінно готується: вивчає навчальний
матеріал за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни, виконує
практичні завдання, готує виступи і презентації. Під час проведення практичного заняття
здобувачам пропонується брати активну участь у обговоренні теми, відповідати на 
запитання викладача та своїх одногрупників, творчо підходити до виконання завдань. 

Самостійна робота здобувачів передбачає вивчення тем і питань дисципліни, що
визначені у програмі, підготовку навчальних та аналітичних матеріалів, виконанання
практичних завдань для роботи на практичних заняттях. Обов’язковим вважається ведення 
слухачами робочого конспекту, який повинен містити план, тезисний або розгорнутий огляд 
питань, що віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення основних понять і 
термінів.

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувачі вищої освіти повинні
дотримуватись принципів академічної доброчесності, не припускатися академічного
плагіату. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту
з коректними текстовими запозиченнями, які не повинні перевищувати 20%. 

Політика щодо дед-лайнів та перескладань. Здобувачі вищої освіти можуть
перескладати академічні заборгованості тільки за наявності поважних причин.
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