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ВСТУП

Сучасній школі потрібні вчителі, яким притаманні: педагогічна
спрямованість, професійна компетентність, гармонія розвиненого
інтелекту, висока моральна та естетична зрілість, науковий потенціал,
постійне самовдосконалення. Саме такого вчителя повинен готувати
вищий педагогічний навчальний заклад, розпочинаючи з першого
курсу роботу з формування його педагогічної майстерності. Тому
викладачами кафедри загальної педагогіки Харківського національ!
ного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди і підготовлено да!
ний навчальний посібник.
Посібник містить чотири розділи. У першому розділі — «Учи!
тель» — розкрито сутність педагогічної діяльності учителя, особли!
вості професії, а також компоненти педагогічної культури, розгляну!
то професійне самовиховання як чинник постійного самовдоскона!
лення.
У другому розділі — «Педагогічна майстерність учителя» — проана!
лізовано сутність та структуру педагогічної майстерності, оволодін!
ня якою дозволяє учителеві ефективно спілкуватися з учнями, адек!
ватно впливати на них у різноманітних педагогічних ситуаціях та ін.
У третьому розділі — «Майстерність учителя на уроці» — подано
інформацію про особливості роботи педагога в навчальному процесі.
У четвертому розділі — «Майстерність учителя!вихователя» —
розглянуто методику підготовки і проведення виховної класної годи!
ни в різноманітних формах.
Авторський колектив сподівається, що матеріали посібника сприя!
тимуть:
— поглибленню орієнтації майбутніх учителів на педагогічну про!
фесію;
3

— забезпеченню установки на професійний розвиток, самороз!
виток і самовиховання студентів;
— творчій співпраці студентів і викладачів на заняттях з предме!
тів педагогічного циклу.
Над навчальним посібником працювали: Гриньова В.М. (вступ,
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