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6. 04.2020. Тема 8. Педагогічна майстерність учителя – лекція (мультимедійна 

презентація буде надіслана на електронні адреси здобувачів освіти). 

13. 04.2020. Тема 7.  Сучасні педагогічні технології – практичне заняття та перевірка 

СРС  (з тем 5-6) 

20.04.2020. Тема 7. Сучасні педагогічні технології – – практичне заняття та 

перевірка СРС  (з теми 7). 

 

 

Завдання для практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

4 Тема 7.  Сучасні педагогічні технології.  

Практична робота «Інтерактивні технології навчання»: 

4 8-2 

5 Тема 8. Педагогічна майстерність учителя.  

Практична робота «Складові педагогічної майстерності». 

2 4-1 

 Разом 12  

 

Завдання для практичних занять та СРС 

 (звіти надіслати на електронну пошту викладача) 

№ 

теми 

Види, зміст роботи Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

5 Тема 5. Концептуальні засади реформування середньої школи 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.  

Скласти словник, висвітливши понятійно-категоріальний 

апарат теми (на основі вивчення змісту Концепції «Нова 

українська школа», Закону України «Про освіту». Надіслати 

файл на e-mail викладача, вказавши в назві файлу своє 

прізвище 

6 3-1 

6 Тема 6.  Сучасні методи навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. 

Створення мультимедійної презентації про сучасні методи 

навчання. Презентація має складатися з 10-20 слайдів, що 

висвітлюють зміст обраної теми. Орієнтовні теми 

презентацій: 

6 3-1 

mailto:t.lutaeva@gmail.com


 Педагогічні умови реалізації методів інтерактивного 

навчання. Обрання методу навчання 

 Прийоми і методи створення позитивної атмосфери навчання 

й організації комунікації учнів 

 Прийоми і методи мотивації навчальної діяльності й 

актуалізації опорних знань , уявлень учнів 

 Прийоми і методи засвоєння нових знань , формування 

вмінь , навичок , емоційно-ціннісних орієнтацій і ставлень 

учнів 

 Прийоми і методи узагальнення, систематизації знань, 

організації рефлексії пізнавальної діяльності 

7 Тема 7. Сучасні педагогічні технології.  

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Розробка 

плану-конспекту, змісту дидактичної гри (наприклад, 

інтелектуальної гри). 

Прийміть до уваги схему та варіант фрагменту 

інтелектуальної гри (будуть надіслані викладачем). 

11 11-1 

8 Тема 8. Педагогічна майстерність учителя. 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Створення 

ситуаційного завдання до питання «Типологія педагогів» 

(можливий варіант ситуаційного завдання наведено нижче).  

Самостійне написання есе «Складові педагогічної 

майстерності А.Макаренка». 

12 7-1 

 Підготовка до іспиту. 10  
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Методи контролю: Письмові звіти за результатами виконання завдань. 
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