
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

(для студентів факультету РГФ) 

Семінарське заняття № 1 

Вчитель як суб'єкт, організатор, диспетчер та менеджер освітньо-виховного 

процесу 

Питання, винесені на обговорення: 

1. Професійно-педагогічна діяльність сучасного вчителя як викладача навчальної 

дисципліни та класного керівника (сутність, специфіка, структура, характеристика 

провідних функцій: гностичної, діагностувальної, проектувальної, режисерської, 

акторської, комунікативної, організаційної, контролювальної, моніторингової). 

2. Сучасні вимоги до вчителя іноземної мови як суб’єкта, диспетчера, менеджера й 

гаранта якості іншомовної освіти в контексті державної та європейської освітньої політики. 

3. Педагогічна взаємодія (сутність, механізми розгортання, види та рівні діяльності 

суб'єктів) та способи її коректування в контексті педагогічної етики та педагогічної 

деонтології. 

4. Ціннісні орієнтації особистості вчителя, їхня гуманістична спрямованість (з 

урахуванням сучасних філософських теорій освіти). 

5. Педагогічна й фахова компетентність вчителя іноземної мови. 

Питання для роздумів та дискусії: 

1. У чому, на Вашу думку, полягає соціальна значущість та унікальність педагогічної 

діяльності? 

2. Які складові "рольового репертуару вчителя" (за В. Леві) є провідними, зайвими 

або малозначущими, доведіть на прикладах чому. Яким чином у "рольовому репертуарі" 

вчителя поєднуються його компоненти, зокрема, здатність до педагогічної взаємодії та 

авторитет? 

3. Учитель іноземної мови - це успішний фахівець чи невдаха? Відповідь 

аргументуйте. 

4. Які чинники впливають на ефективність праці учителя іноземної мови 

(проаналізуйте, використавши історико-логічний підхід)? 

5. Яким Ви бачите майбутнє професії вчителя іноземної мови в контексті сучасної 

європейської мовної та освітньої політики, а також проекту «Нова українська школа»? 

6. Які, на Вашу думку, 10 якостей ефективного вчителя іноземної мови та класного 

керівника як гарантів якості освіти та виховання? 

Творче практичне завдання: 

Пригадайте зі своїх шкільних років і напишіть спогади за таким планом (на 2-3 с.): 

1. Мій улюблений учитель — ... . Чому? 

2. Учитель, якого я не любив (-ла). Чому? 

3. Якщо я буду вчителем іноземної мови, то ... . (Кого з учителів Ви хотіли б наслідувати? 

Чому?) 
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