
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ  

ПЕРЕДВИЩОЇ/ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

Мета: сприяти підвищенню педагогічної майстерності викладачів, 

опануванню академічними та інноваційними методами і прийомами навчання, 

сучасними освітніми технологіями, зокрема дистанційними, створити умови 

для формування індивідуального педагогічного стилю та науково-методичної 

рефлексії фахівців мистецького ЗВО. 

Форми проведення занять: інтерактивна лекція, бесіда, семінар, тренінг, 

групова та індивідуальна консультація, програмована самостійна робота, 

практичне завдання, творчий проект. 

Зміст курсу 

Модуль 1. Теорія і практика навчальної діяльності викладача у сучасних 

умовах 

Тема 1. Мета, завдання, напрями, зміст і форми  підвищення 

педагогічної майстерності викладачів мистецького ЗВО. Друковані та 

електронні інформаційні джерела ППМ.  

Діалектика навчального процесу у ЗВО мистецького спрямування: 

структура, основні принципи, протиріччя, напрями розвитку. Діяльність 

викладача в умовах очного та дистанційного навчання. 

Тема 2. Проблеми педагогічної взаємодії у процесі викладання 

спеціальних та неспеціальних дисциплін. Діагностика і формування мотивації 

студентів з урахуванням викликів сучасності. Компетентісний підхід та 

проблема практичної спрямованості навчальних курсів. Освітні технології у 

сучасній вищій школі.  

Тема 3. Методи викладання теоретичних та спеціальних знань. 

Академічна лекція та інноваційні технології навчальної діяльності. 

Інтерактивна лекція. Лекція та інші форми презентації теоретичних знань в 

умовах дистанційного навчання.  

Тема 4. Методи та прийоми опанування практичних вмінь.Традиційні та 

інноваційні методи проведення практичних та семінарських занять очно та 

онлайн. Лабораторні роботи. 

Тема 5. Самостійна робота студентів за кредитно-модульної системи, її 

планування та навчально-методичне забезпечення. Форми і види самостійної 



роботи, її методичний супровід, зокрема із застосуванням інформаційних 

ресурсів. 

Тема 6. Моніторинг у навчальному процесі. Кількісні і якісні критерії, 

ефективність і якість навчального процесу. Тестування: проблеми створення 

тестових завдань, добір дистракторів. Формування валідного тесту. Нетестові 

засоби моніторингу. 

Тема 7. Підготовка студентів до науково-дослідної діяльності. 

Принципи системності і наступності в курсових та дипломних проектах. 

Дослідницьке завдання, етапи його опрацювання зі студентом. Навчання 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Прищеплення 

студентам наукового стилю  

Тема 8. Поняття академічної доброчесності. Нормативна база. Чинники 

формування та розвитку академічної культури студента. Плагіат, його види, 

ознаки, способи приховування та вияву. Моделі вирішення проблеми на рівнях 

держави та освітнього закладу. Діяльність викладача у системі формування 

академічної доброчесності студента: методичний аспект. 

Модуль 2. Основи педагогічного самоаналізу та узагальнення власного 

досвіду роботи викладача 

Тема 9. Авторське методичне забезпечення: його специфіка, види, етапи 

створення, жанри, зв’язок із навчальною програмою. Творчий процес: 

концепція, проспект, пробний розділ. Проблема апробації. Методичні вимоги 

до навчальної літератури. 

Тема 10. Форми обміну педагогічним досвідом. Технології підготовки 

та проведення відкритого навчального заходу (онлайн/офлайн). 

Взаємовідвідування та науково-методичний аналіз заняття.  

Тема 11-12. Підсумки курсу. Підготовка та проведення круглого столу 

стіл «Методичні проблеми мистецької освіти». 

 

Передбачена поточна індивідуальна робота з відвідування та аналізу 

навчальних занять 
 


