
Семінарське заняття № 3 

Педагогічна техніка вчителя іноземної мови 
Питання, винесені на обговорення: 

1. Поняття педагогічної техніки вчителя вчителя іноземної мови, її сутність, 

специфіка і структура. 

2. Внутрішня техніка: її специфіка й механізми втілення (творче самопочуття, 

впевненість у собі); особливості використання вчителем прийомів саморегулювання.  

3. Зовнішня техніка: шляхи впливу на емоційну та вольову сферу особистості 

педагога, учня; зовнішній імідж педагога, культура його зовнішнього вигляду (стриманість, 

охайність, естетична виразність, доцільність одягу). 

4. Техніки вербальної комунікації вчителя іноземної мови (поняття про мову, 

мовлення, головні складові мовної системи; функції та різновиди педагогічного мовлення 

вчителя; техніка мовлення: дикція як чіткість вимови, шляхи її удосконалення; професійні 

особливості голосу педагога, його словесні дії; культура мови та еталон професійного 

мовлення вчителя; екстралінгвістичні та паралінгвістичні засоби комунікації та способи їх 

використання в педагогічному спілкуванні). 

5. Техніки невербальної комунікації вчителя іноземної мови (класифікація 

невербальних засобів комунікації; пластична техніка (пантоміміка): емоційне забарвлення 

пластики, пози особистості, мова жестів; мімічна техніка: вираз обличчя, контакт очей).  

Питання для роздумів та дискусії: 

1. Термін "педагогічна техніка" запропонував А.С.Макаренко. Обгрунтуйте 

доцільність введення такого терміна. 

2. Як Ви розумієте поняття "культура зовнішнього вигляду вчителя іноземної мови"? 

Які складові елементи інтегровані в це поняття? 

3. Які уміння свідчать про наявність внутрішньої техніки вчителя іноземної мови? 

4. Лексичне багатство вчителя іноземної мови знаходить свій вираз у культурі його 

мовлення. Чому? 

5. Як Ви гадаєте, яку роль у педагогічному процесі відіграють уміння вчителя 

іноземної мови, пов'язані зі здатністю до саморегулювання? 

6. Якою, на Ваш погляд, має бути вербальна та невертальна комунікація вчителя 

іноземної мові? 

Творче практичне завдання: 

1. Опрацюйте статтю або автореферат дисертації (інформаційна мережа Інтернет, 

інші джерела) за темою практичного заняття та проаналізуйте: 

- головні ідеї дослідження, підходи до трактування ключових понять; 

- висновки дослідника, інші питання, які Вас зацікавили. 

2. Зробіть власні висновки щодо конструктивності способів дослідження педагогічної 

техніки вчителя іноземної мови у науково-педагогічних дослідженнях (аналіз необхідно 

представити разом з опрацьованою частиною автореферату, статті). 
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