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6) орієнтація на продукт — проектне навчання орієнтується на
створення певного продукту, який має практичну цінність і може
бути використаний (наприклад, розроблена певна стратегія тощо);

7) застосування попередніх знань, досвіду, емоцій студентів —
найбільшого ефекту можна досягти, якщо при роботі над проектом
студенти мають можливість поєднати елементи навчання і викорис-
тання попередніх знань і досвіду, теорії і практики, роботи і задово-
лення від процесу навчання, необхідності аналізувати і діяти;

8) соціальне навчання — хоча проектна робота виконується
під керівництвом викладача, дуже важливою її перевагою є мож-
ливість для студентів навчатись разом та один від одного. Успі-
шне виконання навчального проекту передбачає вміння студентів
планувати, кооперувати та діяти разом. У процесі такої роботи
також формується взаємоповага, вміння працювати в команді,
спільно досягати поставлених цілей;

9) міждисциплінарність — навчальний проект може передба-
чати застосування знань лише з однієї дисципліни, але більш
ефективним і наближеним до реальних умов є формулювання за-
вдань так, щоб для їх розв’язання студенти мали застосувати
знання з різних фахових дисциплін;

10) інтегрованість проектних занять у структуру курсу —
проектні заняття мають бути логічно вбудовані в загальну логіку
викладення дисципліни; нові знання, здобуті студентами під час
виконання проекту, мають доповнювати та/або закріплювати ма-
теріал курсу.

Волобоєва І. О., асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ — ЯК СКЛАДОВА
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Сучасний розвиток освітньої ситуації в Україні полягає в по-
шуку ефективних засобів реалізації провідної ідеї реформування
системи освіти — ідеї створення оптимальних умов для розвитку
особистості, перетворення освіти на дійовий чинник розвитку
людини. Ключова роль у задоволенні вказаних вимог належить
педагогу як суб’єкту управління навчально-виховним процесом.
Визнання цього положення ініціює посилення уваги з боку дослі-
дження такого поняття, як «майстерність» викладача. Потрібно
сказати, що рівень здібностей разом із спрямованістю особи і
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структурою її компетентності є найважливішим суб’єктивним
чинником досягнення вершин у професійно-педагогічній і науко-
вій діяльності. Викладач вищої школи в певному значенні є клю-
човою фігурою, йому належить стратегічна роль у розвитку осо-
би студента в ході професійної підготовки. Перед сучасним
педагогом ставиться вимога володіти цілою гамою спеціальних,
професійних умінь, передусім, пов’язаних з його психологічною
підготовкою. У своїй професійній діяльності він зіштовхується з
необхідністю вчити не лише знанням, але й способам їх одер-
жання, формувати навчальну діяльність студентів, будувати осві-
ту як систему, що створює умови для само проектування і форму-
вання багатомірної свідомості, здатності самовизначатися, роз-
вивати у студентів техніки розуміння, мислення, дії, рефлексії.

Стан емоційної сфери педагога відіграє особливу роль у ста-
новленні викладача як фахівця та відбивається на його профе-
сійно важливих якостях, зокрема, на емоційній компетентності.
Останню дослідники тлумачать як «уміння точно розпізнавати,
оцінювати і виражати емоції; уміння досягати і/або породжува-
ти почуття, коли це можливо, допомогти процесу мислення;
уміння розуміти емоції й емоційне знання; а також уміння
управляти емоціями для досягнення емоційного й інтелектуаль-
ного зростання». Розглядаючи емоційну компетентність, дослі-
дники, зазвичай, мають на увазі такі професійні якості педагога,
як рівень рефлексії, емоційна чутливість і комунікаційність, рі-
вень емпатії тощо. Торкаючись цього питання, ми стикаємось з
широким розмаїттям семантичного поля компетентності — ко-
мунікативної, психологічної, соціально-психологічної, емоцій-
ної, професійної тощо. Контент-аналіз цих термінів визначив,
що одним з головних детермінуючих чинників професійної
компетентності викладача є його емоційна сфера. При цьому,
здебільшого йдеться про здатність викладача ефективно взаємо-
діяти з людьми, що оточують його, в системі міжособистісних
відносин. Ця здатність, до складу якої входить уміння орієнту-
ватися в соціальних ситуаціях, правильно визначати особливос-
ті та емоційні стани інших людей, вибирати адекватні способи
поводження з ними і реалізовувати ці способи в процесі взаємо-
дії, вважається чи не найважливішою складовою емоційної ком-
петентності викладача.

Емоційна компетенція викладача реалізується, насамперед, у
його взаєминах зі студентами. Через це, характер між особистіс-
них взаємин, які формуються у системі «студент—викладач», по-
трібно розглядати як один із критерії оцінки емоційної компетен-
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ції викладача, рівня усвідомленості, адекватності і дієвості його
психологічних знань.

Емоційна компетенція викладача є передумовою високого
рівня його професіоналізму і педагогічної майстерності за
умови його цілеспрямованості і активності, самостійності пе-
дагогічного мислення, реалізації запланованої програми про-
фесійно-педагогічної дії. Особливе значення має при цьому
мотивація педагогічної діяльності і професійної самоосвіти і
самовдосконалення.

Сучасна освіта вимагає від викладачів не тільки мати високий
професійний рівень підготовки, але необхідно бути емоційно
компетентними: мати розвинутий емоційний інтелект, уміти
управляти своїми емоціями, розпізнавати емоції інших, на цій
основі відбудовувати взаємодію.

Вонберг О. Ю., асистент кафедри
 управління персоналом та економіки праці

АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ВИРІШЕННЯ
КЕЙСІВ ПІД ЧАС АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

Виклики сьогодення висувають нові вимоги до якості підгото-
вки фахівця. Підприємцям потрібні спеціалісти, які володіють не
лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками,
вміннями та компетенціями. Тому, сучасна освіта має орієнтува-
тися передусім на розвиток пізнавального потенціалу особистос-
ті, підвищення здатності до навчання, опанування нових систем
знань, розвиток креативного мислення особистості та розширен-
ня її творчих можливостей.

Цілком очевидно, що в досягненні зазначеної вище мети
ключова роль належить викладачу, який під час аудиторної
роботи має виявити та розкрити творчий потенціал кожного
студента. З іншого боку, для того, щоб майбутні випускники
могли відчувати себе впевнено в реальних життєвих умовах,
вони під час аудиторної роботи мають опинитися в таких
умовах, при яких, за допомогою набутих знань і вмінь, вони
змогли б вирішити всі нагальні проблеми. На нашу думку,
найефективнішим активно-інноваційним методом навчання,
що дійсно сприяє розкриттю цього потенціалу, є кейс-метод


