
Майстерність це те, чого можливо добитися, і як може бути 

відомий майстер – токар, прекрасний майстер – лікар, так 

повинен і може бути прекрасним майстром педагог… 

                                                                                                                                                       

А. С. Макаренко 
 

Марченко О. Г. Основи педагогічної майстерності /             

О. Г. Марченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. –            

112 с. [1] с. : іл. – (Бібліотека журналу «Управління 

школою» ; Вип. 2 (74). 

 У книзі представлена розробка курсу «Основи 

педагогічної майстерності» для вчителів навчальних 

закладів. Матеріали курсу можуть бути використані для 

організації психолого-педагогічних семінарів, підготовки 

методичних нарад і засідань педагогічно ради, самоосвіти 

педагогів. 

 Для педагогів, керівників навчальних закладів. 
 

 
 

Педагогічна майстерність : Хрестоматія : Навч. посіб. / 

Упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко 

та ін.; за ред.. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 2006. – 

606 с. : іл. 

 Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до 

них, коментарі та додатки для самостійного опанування 

студентами курсу «Основи педагогічної майстерності»: 

теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і 

зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної 

діяльності й майстерності вчителя, допомагають 

майбутньому педагогові зрозуміти шлях професійного 

самовдосконалення. 

Для студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. 
 

Педагогічна майстерність : Підручник / І. А. Зязюн,  

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.;                      

за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. –            

К. : Вища школа, 2004. – 422 с. 

 Підручник підготовлено відповідно до програми  

курсу «Педагогічна майстерність». У теоретичному курсі 

висвітлено сутність, природу і складники педагогічної 

майстерності. У лабораторно-практичних заняттях 

розкрито шляхи опанування її секретами. 

 Для студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів. Може бути використаний у вищих навчальних 

закладах іншого профілю, в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти. 



 

 

Пилипчук В. В. Розвиток педагогічної майстерності 

вчителя в предметних методиках навчання : 

монографія / В. В. Пилипчук. – К., 2007. – 176 с. 

 У монографії викладено теоретико-методологічні 

та методичні основи педагогічної майстерності вчителів 

у предметних методиках навчання. Розглянуто 

особливості предметних методик як окремої наукової 

області загального педагогічного знання, як теоретико-

методологічної основи для реалізації вміння вчителя – 

створення технологій, релевантних відповідному 

предметному змісту й можливостям педагогічного 

середовища. 

 Для науковців, учителів, аспірантів, студентів 

вищих навчальних закладів.  

 

 

Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність 

викладача: Навч. посібник / Н. Ю. Бутенко. – К.: 

КНЕУ, 2005. – 336 с. 

У посібнику розкриваються особливості процесу 

спілкування у навчальній діяльності, висвітлюються 

поняття спілкування та комунікації, ритуальної 

поведінки, маніпулювання, асертивної поведінки, 

бар’єрів психологічного захисту, каузальної атрибуції 

та психогеометричних типів. Посібник включає 

методичні рекомендації з питань оптимізації 

навчального процесу та вдосконалення взаємодії як у 

навчальному процесі, так і в інших видах діяльності.      

Для викладачів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, студентів, вчителів, менеджерів, інших 

фахівців, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями 

вдосконалення спілкування та взаємодії. 

 

Мороз О. Г. Перші кроки до майстерності / О. Г. 

Мороз, В. Л. Омеляненко. – К. : Товариство 

«Знання України». – 112 с. – (Сер. 7 «Світоч» 

товариства «Знання України», № 4–6). 

 Висвітлюються питання професійної адаптації 

молодих учителів до роботи в школі, перші кроки на 

шляху формування їхньої педагогічної майстерності. 

Розглядаються різноманітні педагогічні ситуації, які 

виникають у практичній діяльності учителів-

початківців. 

 Розрахована на вчителів, керівників шкіл, 

працівників органів освіти. 


