
Семінарське заняття  № 5 

Педагогічна майстерність вчителя іноземної мови як театр одного актора 

Питання, винесені на обговорення: 

1. Сутність і структура педагогічної майстерності вчителя. 

2. Театральна педагогіка як концептуальна основа становлення творчої особистості 

вчителя іноземної мови та його педагогічної майстерності: мета, завдання, провідні 

настанови, основні категорії. 

2. Суть і способи реалізації принципів театральної педагогіки С. Станіславського у 

професійній діяльності вчителя іноземної мови: принцип життєвої правди, принцип 

ідейної спрямованостіта ролі надзавдання, принцип дії підґрунтя переживання й матеріалу 

для творчості, принцип органічної творчості, принцип творчого перевтілення в образах. 

3. Особливості здійснення творчих процесів у педагогічній діяльності вчителя 

іноземної мови: воля, шукання, переживання, втілення, злиття, вплив. 

4. Педагогічний артистизм як умова розвитку творчої особистості вчителя іноземної 

мови: характеристика його функцій і наслідків. 

Питання для роздумів та дискусії: 

1. Спільне та відмінне в акторській та педагогічній діяльності. 

2. Теорія П. В. Симонова про фізіологію емоцій та акторське перевтілення: за і проти. 

3. Режисерування педагогічної дії: теорія і практика. 

4. Педагогічний артистизм: данина моді чи потреби часу? 

Творче практичне завдання: 

1. Підберіть педагогічну ситуацію й продемонструйте вживання в образи її учасників, 

застосовуючи засоби театральної педагогіки й артистизму. 

2. Втіліть фрагмент навчального заняття з використанням функцій педагогічного 

артистизму. 
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