
 
 



 
 



1. Опис навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 
Найменування  

показників  
Галузь знань,  

освітній ступінь 
Характеристика навча-

льної дисципліни 

Кількість  
кредитів  – 4 

01 Освіта / Педагогіка 
Варіативна 

 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – не пе-

редбачено 

014 Середня освіта  
014.11 Середня освіта (Фізична 
культура) 

Рік підготовки:         2 

Семестр    3 

Загальна кількість  
годин - 120 

 
Лекції 

4 год. 

Тижневих годин для ден-
ної форми навчан-
ня:аудиторних – 2 
самостійної роботи сту-
дента – 6  

Ступінь 
магістра 

Практичні заняття 
20 год.  

Самостійна робота 

96 год.  

Вид контролю: 

екзамен 
 

Мова навчання – українська. 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної ро-
боти становить: для денної форми навчання – 120 год.: 24 год. – аудиторні заняття, 96 год. – самостійна 
робота (20% / 70%). 

 
Заочна форма навчання 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
освітній ступінь 

Характеристика навча-
льної дисципліни 

Кількість  
кредитів  – 4 

01 Освіта / Педагогіка 
Варіативна 

 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – не пе-

редбачено 

014 Середня освіта  
014.11 Середня освіта (Фізична 
культура) 

Рік підготовки:         2 

Семестр     3 

Загальна кількість  
годин – 120  

 
Лекції 
4 год. 

 
Ступінь 
магістра 

Практичні заняття 

14 год.  

Самостійна робота 

102 год.  

Вид контролю: 

екзамен 
Мова навчання – українська. 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної ро-
боти становить: для заочної форми навчання – 120 год.: 16 год. – аудиторні заняття, 102 год. – самостійна 
робота (13% / 87%). 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
Мета курсу - формування професійних компетенцій й науково-методичних основ про-

фесійного світогляду майбутнього викладача фізичного виховання для вирішення професій-
них завдань та досягнення професійної майстерності. 

Завдання курсу: 
ознайомити студентів з формами і змістом роботи з питань формування професійної 

майстерності;  
поглибити розуміння і значення комплексу професійних характеристик як головного 

орієнтиру у вивченні дисциплін навчального плану. 
 
Передумови для вивчення дисципліни. Попередніми дисциплінами, на яких ґрунту-

ється дисципліна є теорія і методика фізичного виховання, педагогіка, психологія, філософія, 
валеологія та методика навчання, фізіологія. 

 
Навчальна дисципліна складається із 4 кредитів ЕКТС. 
Очікувані результати навчання: 

ПРН 2. Розв’язує складні задачі та проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, 
часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 
ПРН 3. Демонструє уміння планувати, чітко формулювати цілі, застосовувати різноманітні 
методики, технології, які сприятимуть ефективній організації навчально-виховного процесу.  
ПРН 7. Здатен приймати рішення в складних і непередбачуваних умовах, що потребує засто-
сування нових підходів та прогнозування. 
ПРН 10. Здатний до професійної самоосвіти, особистісного зростання, проектування подаль-
ших освітніх траєкторій 
ПРН 17. Використовувати в професійній діяльності актуальні прийоми навчання і виховання, 
різноманітні форми комунікації і активізації учнів в процесі занять фізичним вихованням. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компете-

нтностями: 
І. Загальнопредметні: 

ЗК-4. Діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну й етичну відповідальність за ухвалені 
рішення.  
ЗК-5. Здатність до самостійного освоєння й використання нових методів дослідження, до 
освоєння нових сфер професійної діяльності  

 II. Фахові: 
ФК 1. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілку-
вання; здійснювати професійну комунікацію в усній і письмовій формах українською та іно-
земною мовами для вирішення завдань професійної діяльності. 
ФК 2. Здатність використовувати знання сучасних проблем науки й освіти під час вирішенні 
професійних завдань; 
ФК 3. Здатність здійснювати професійну й особистісну самоосвіту, проектувати подальші 
освітні маршрути й професійну кар’єру.  
ФК 4. Застосовувати сучасні методики й технології організації освітньої діяльності, діагнос-
тики й оцінювання якості освітнього процесу з різних освітніх програм. 
ФК 6. Готовність до систематизації, узагальнення й поширення вітчизняного й закордонного 
методичного досвіду в професійній області. 
ФК 13. Мати високий рівень знань в області організаційно-управлінської діяльності (знайомс-
тво з новітніми теоріями, інтерпретаціями, методами й технологіями). 
ФК 19. Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до превентивного  і аварійно-
го планування, управління заходами безпеки професійної  діяльності, уміння приймати рі-
шення у складних та непередбачуваних ситуаціях, лідерські якості на посаді керівника. Знан-



ня міжнародних норм і законодавства України у сфері безпеки життєдіяльності населення, 
системи управління охороною праці та цивільного 

 
.3. Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності викладача фі-

зичного виховання. 
Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти професійно-педагогічної 

майстерності.  
Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача 

Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної діяльності викладача.  
Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка співробітництва у виші.  

Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності 
Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  
Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення 
Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  
Тема 8. Роль самовиховання в підвищенні професійно-педагогічної майстерності ви-

кладача фізичного виховання. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

У
сь

ог
о 

у тому числі: 

л
ек

ц
ії 

п
р

ак
т.

 

л
аб

ор
ат

. 
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д 
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м

.р
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Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності викладача фі-
зичного виховання. 
Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  15 1 2 - - 12 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти 
професійно-педагогічної майстерності.  15 1 2 - - 12 

за І кредит 30 2 4 - - 24 

Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача 

Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної дія-
льності викладача.  15 - 2 - - 13 

Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка 
співробітництва у виші.  15 - 2 - - 13 

за ІІ кредит 30 - 4 - - 26 
Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності 

Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  15 2 2 - - 11 
Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 15 - 2 - - 13 

за ІІІ кредит 30 2 4 - - 24 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення 

Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  15 - 4 - - 11 



Тема 8. Роль самовиховання в підвищенні професійно-
педагогічної майстерності викладача фізичного виховання. 

15 - 4 - - 11 

за ІV кредит 30 - 8 - - 22 

Разом:  120 4 20 - - 96 

 
 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

У
сь

ог
о 

у тому числі: 

л
ек

ц
ії 

п
р

ак
т.
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. 
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д 
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м
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Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності викладача 
фізичного виховання. 
Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  15 1 2 - - 12 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти 
професійно-педагогічної майстерності.  15 1 2 - - 12 

за І кредит 30 2 4 - - 24 

Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача 

Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної дія-
льності викладача.  15 - 2 - - 13 

Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка 
співробітництва у виші.  15 - 2 - - 13 

за ІІ кредит 30 - 4 - - 26 
Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності 

Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  15 2 2 - - 11 
Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 15 - 2 - - 13 

за ІІІ кредит 30 2 4 - - 24 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення 

Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  15 - 2 - - 13 

Тема 8. Роль самовиховання в підвищенні професійно-
педагогічної майстерності викладача фізичного виховання. 

15 - - - - 15 

за ІV кредит 30 - 2 - - 28 

Разом:  120 4 14 - - 102 

 
5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кіл-сть 
годин 

Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності 
викладача фізичного виховання. 

 

1 
Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  1 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти профе-
сійно-педагогічної майстерності.  

1 



Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності  

2 Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  2 
 Р А З О М 4 

 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кіл-сть 
годин 

 
Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності 

викладача фізичного виховання. 
 

1 
Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  1 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти профе-
сійно-педагогічної майстерності.  

1 

Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності  
2 Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  2 
 Р А З О М 4 

 
6. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кіл-сть 
годин 

 
Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності 

викладача фізичного виховання. 
 

1 Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  2 

2 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти профе-
сійно-педагогічної майстерності.  

2 

Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача  

3 
Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної діяльності 
викладача.  2 

4 
Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка співробі-
тництва у виші.  2 

Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності  

5 Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  2 
6 Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 2 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення  
7-
8 

Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  4 

9-
10 

Тема 8. Роль самовиховання в підвищенні професійно-педагогічної 
майстерності викладача фізичного виховання. 

4 

 Р А З О М 20 
 

Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кіл-сть 
годин 

 
Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності 

викладача фізичного виховання. 
 

1 Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  2 

2 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти профе-
сійно-педагогічної майстерності.  

2 



Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача  

3 
Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної діяльності 
викладача.  

2 

4 
Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка співробі-
тництва у виші.  2 

Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності  

5 Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  2 
6 Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 2 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення  
7 Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  2 
 Р А З О М 14  

 
 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва  
Кількість 

годин 
 

Не      передбачено  
 
 

8. Самостійна  робота 
Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми  

Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності 
викладача фізичного виховання. 

 

1 Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  12 

2 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти профе-
сійно-педагогічної майстерності.  

12 

Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача  

 
Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної діяльності 
викладача.  

13 

 
Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка співробі-
тництва у виші.  13 

Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності  
 Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  11 
 Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 13 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення  
 Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  11 

 
Тема 8. Роль самовиховання в підвищенні професійно-педагогічної 
майстерності викладача фізичного виховання. 

11 

 Р А З О М 96 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми  

Кредит 1. Теоретичні основи професійно-педагогічної майстерності викла-
дача фізичного виховання. 

 

1 Тема 1. Поняття про педагогічну майстерність.  12 

2 
Тема 2. Поняття про професійну майстерність. Компоненти професійно-
педагогічної майстерності.  12 

Кредит 2. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності викладача  



 
Тема 3. Педагогічне спілкування в структурі професійної діяльності викла-
дача.  

13 

 
Тема 4. Педагогічна етика та педагогічний такт. Педагогіка співробітництва 
у виші.  

13 

Кредит 3. Проблеми педагогічних конфліктів  у професійній діяльності  
 Тема 5. Поняття про педагогічні конфлікти.  11 
 Тема 6. Запобігання педагогічним конфліктам. 13 

Кредит 4. Основи професійно-педагогічного самовдосконалення  
 Тема 7. Педагогічна техніка і технологія.  13 

 
Тема 8. Роль самовиховання в підвищенні професійно-педагогічної майсте-
рності викладача фізичного виховання. 

15 
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9. Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено. 
 

10. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

A 90 - 100  5 (відмінно) 5 /відм./ зараховано 
B 80 - 89  

4 (добре) 4 /добре/ зараховано 
C 65 - 79  
D 55 - 64  

3 (задовільно) 3 /задов./ зараховано  
E 50 - 54  

FX 35 - 49  2 (незадовільно) Не зараховано 
 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів на заняттях  
Студенту виставляється «відмінно». Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, прояв-
ляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі. 

Студенту виставляється «дуже добре». Студент володіє обсягом навчального матеріа-
лу, здатний його аналізувати, має добрі знання та вміння для формулювання висновків, але допус-
кає несуттєві неточності. 

Студенту виставляється «добре». Студент володіє певним обсягом навчального матері-
алу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, 
допускає неточності. 

Студенту виставляється «задовільно». Студент володіє навчальним матеріалом на ре-
продуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у 
стандартних ситуаціях. 

Студенту виставляється «мінімально задовільно». Студент володіє навчальним матері-
алом поверхово й фрагментарно. 

Критеріями оцінювання самостійної роботи є: здатність проводити критичну та незалежну 
оцінку певних проблемних питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 
точки зору, позиції на певне проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіт-
кість викладення міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 
проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; використання методів 
порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. Реферативні дослідження, які 
виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на практичних занят-
тях або під час контролю за самостійною роботою студента. За один кредит студент може викона-
ти лише одне реферативне дослідження або підготувати одну презентацію. 



Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за умови відповідності 
виконаного завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї 
або іншої складової знижує кількість балів.  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), тоб-
то сума балів за виконання усіх завдань. 

 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 балів. 

 
11. Засоби діагностики успішності навчання 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 
до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, рефера-
ти), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 
12. Методи навчання 

 Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використо-
вуються наступні методи навчання: 
- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, бесіда); 
- метод проблемного викладу матеріалу; 
- наочні (презентація, ілюстрація); 
- метод стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 
- методи усного, письмового, тестового контролю та самоконтролю. 

                                                                       
13. Рекомендована література 

Базова 
1. Професійно-педагогічна майстерність викладача фізичного виховання: навчально-методичний 

посібник для студентів другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спе-
ціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) / Укладачі Г. А. Лісенчук, 
О. М. Литвиненко.  Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019. 101 с.  

2. Балахнічова Г.В. Підвищення професійної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури 
: методичні рекомендації для студентів випускних курсів інститутів фізичної культури / Г. В. 
Балахничева.  Луцьк: Ред.-вид. віл. “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2014.  116 с.  

3. Педагогічна майстерність учителя фізичної культури : навчальний посібник / за заг. ред. 
Г.В.Презлятої.  Івано-Франківськ : Підприємство «ЦСТПРІ «ІНІН» ВОІ «СОІУ», 2017. 314 с.    

Допоміжна 
1. Солтик О.О. Формування концептуальної моделі професійної діяльності викладача фізичного 
виховання вищого навчального закладу / Солтик Олександр Олександрович -автореферат дисерта-
ції на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.URL: 
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00301019_0.html   

 
 

14. Інформаційні ресурси: 
1. Лавріненко О.А.  Тренінги розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ : 
посіб. для магістрантів, викладачів вищ. навч. закладів / Олександр Андрійович Лавріненко. – К. : 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. URL: 
http://ipood.com.ua/data/NEWS/ZMIST_i_ORG_PEDOSVITY/product2015/Lavrinenko2015.pdf  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР 
Накопичуваль-

ні бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
60 400/100* 

40 60 40 60 40 60 39 61 



2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємо-
дії, шляхи їх запобігання та вирішення. URL: 
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9B.%D0
%93.,_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92.%D0%86._%D0%9F%D1
%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%89%
D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD
%D0%B8%D0%BA) 
 


