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НАУКОВІ ПІДХОДИ
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Анотація.У статті розглянуто розвиток педагогічної майстерності ви-
кладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, аналізуються до-
слідження вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються питань профе-
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сійного зростання викладачів, розкриваються методологічні підходи та вимо-
ги до змісту та технологій підготовки викладачів вищих навчальних закладів
непедагогічного профілю.

Ключові слова: викладач вищого навчального закладу, вищий навчальний
заклад непедагогічного профілю, педагогічна майстерність, розвиток педаго-
гічної майстерності викладачів, професійне зростання.

Аннотация. В статье рассматривается проблема усовершенствования
педагогического мастерства преподавателей иностранного языка в неязыко-
вых ВУЗах; анализируются исследования украинских и зарубежных экспертов;
раскрываются подходы и требования к содержанию и технологиям подготов-
ки преподавателей.

Ключевые слова: совершенствование профессионального мастерства,
преподаватель непедагогического ВУЗа, профессиональный рост.

Abstract. In the article the author discusses faculty development in non-
pedagogical higher educational establishments, analyses research conducted by
Ukrainian and foreign scientists which deals with problems of teachers’ professional
growth, considers fundamental methodological approaches and requirements in
relation to the content and technologies of preparing students at non-pedagogical
higher educational establishments for a teaching career. Implementation of the
faculty development system in higher educational establishments calls for special
organization of education, which makes it necessary to determine and realize certain
pedagogical conditions, reflects the content of the practical and methodological
component of the teacher training system so that the training can be oriented around
achievement of pedagogical mastery.

Key words: university teacher, non-pedagogical higher education, pedagogical
mastery, innovative approaches to the teacher training and faculty development.

В умовах сучасної освіти, що характеризується розширенням
інноваційних процесів, розв’язання проблеми якісної підготовки
педагогічних кадрів орієнтує на велику увагу до стану і вимог
викладачів як реальних учасників таких процесів і зумовлює не-
обхідність по-новому розглянути специфіку педагогічної діяль-
ності. Викладач-майстер повинен добре орієнтуватися у різних
педагогічних технологіях, правильно оцінювати свої можливості,
бути готовим до прийняття відповідальних рішень.

Викладачеві належить провідна роль у формуванні кожної
особистості, тому система розвитку педагогічної майстерності
викладача вимагає ретельної організації навчального процесу у
вищій школі. Це робить актуальним визначення певних педагогі-
чних умов, відображає зміст практично-методичного складника
системи професійної підготовки викладача з метою орієнтування
його на професійний розвиток як викладача-майстра.

В Україні теоретично-методологічні основи педагогічної май-
стерності викладача професійної школи в сучасних умовах об-
ґрунтовані І. Зязюном, М. Лещенко, Л. Пуховською, Т. Івановою,
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Е. Помиткіним, М. Козієм, М. Солдатенком, В. Пилипчуком.
Останніми роками зростає інтерес учених до питань педагогічно-
го професіоналізму як самостійного об’єкта досліджень, про що
свідчить поява виконаних докторських дисертацій І. Багаєва, Л.
Гребенкіна, Т. Руднєва. У них здійснюються спроби цілісного
наукового осмислення педагогічного професіоналізму, тлумачен-
ня змісту, структури і дефініції щодо різних сфер педагогічної
освіти.

Значний вплив щодо розроблення питань розвитку професій-
ної майстерності в Європейському просторі мають педагогічні
дослідження Й. Ханса, К. Вонса, Г. Кілчтермана, П. Хілгрена та
інших. Наукові праці щодо теоретичних засад педагогічної освіти
належать таким європейським та американським дослідникам, як
П. Пош, М. Кеннеді, Л. Шульман та іншим. На їхню думку, ре-
зультати наукових досліджень варто впроваджувати в практику
для підвищення рівня педагогічної підготовки та розвитку педа-
гогічної майстерності.

Розвиток педагогічної майстерності у вищих навчальних
закладах непедагогічного профілю протягом останніх 30 років є
недостатньо результативним, і наукові праці за останні 5 років
указують на необхідність якісної професійної підготовки викла-
дачів вищих навчальних закладів. Викладач розглядається як
особа, у якій вбачають одночасно вченого та вчителя, але біль-
шість викладачів університетів непедагогічного профілю не ма-
ють належного рівня підготовки до ролі вчителя.

Метою статті є визначити ефективність передавання знань на
основі аналізу наукових підходів до розвитку педагогічної майс-
терності для викладачів вищої школи непедагогічного профілю.
Для реалізації визначеної мети було поставлено завдання проана-
лізувати підходи та вимоги до змісту і технологій підготовки ви-
кладачів ВНЗ непедагогічного профілю.

У сучасних умовах більшість вищих навчальних закладів
зосереджуються на засвоєнні навчального матеріалу. Проте уні-
верситети поступово визнають необхідність сприяння професій-
ному розвитку викладачів. Отже, розвиток педагогічної майстер-
ності визнається необхідним і є частиною значного професійного
розвитку.

При розробленні змісту розвитку педагогічної майстерності
найбільш важливими є такі наукові підходи:

− антропоцентричний підхід, який враховує, що для аналізу
чинників формування комунікативних навичок на індивідуаль-
ному рівні первинне значення має низка констант, властивих лю-
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дині генетично і соціально: особливості сприйняття, психотип як
відображення взаємозв’язку індивідуального та надіндивідуаль-
ного, соціотип як відображення особистої та колективної іденти-
чності, специфіка діяльності, що здійснюється людиною, специ-
фіка кодування і декодування інформації в різних чи схожих
умовах, семантичне середовище, у якому перебуває особа, а та-
кож діяльнісна обумовленість використання певного семантично-
го набору [1, c. 512];

— професіологічний підхід, який передбачає:
• орієнтування на проблемне поле професійних завдань педа-

гога під час відбору змісту педагогічної освіти;
• становлення і розвиток професійної майстерності педагога

через єдність її когнітивного, практичного та особистісно-
професійного складників;

• підготовку майбутнього викладача до виконання професійних
педагогічних завдань шляхом застосування професійних знань;

• посилення практичного складника в педагогічній освіті з
орієнтуванням на розвиток професійної майстерності [2, c.
131−132];

— системно-структурний підхід, сутність якого полягає в то-
му, що досліджуваний об’єкт (наприклад, зміст підготовки ви-
кладачів, які не мають професійної педагогічної освіти) розгляда-
ється цілісно з середовищем і реалізується через функціональні
зв’язки. Об’єкт утворюється з елементів, об’єднаних зв’язками,
унаслідок чого система має структурну модель [6, c. 50].

— інтегративно-компетентнісний підхід, який базується на
синтезі компетентнісного та інтегративного підходів. Компетен-
тнісний підхід відповідає соціальному замовленню і вимогам су-
спільства (підготовка педагога з високою кваліфікацією), а інтег-
ративний підхід відображає основні тенденції розвитку в системі
наукових і професійних знань [4, c. 279]. Зокрема, у процесі роз-
витку педагогічної майстерності викладачів економічних дисци-
плін компетентнісний підхід можна виявити у:

• формуванні переліку загальнокультурних і фахових компе-
тенцій викладачів економічних дисциплін;

• обґрунтуванні необхідності розроблення професійного ста-
ндарту діяльності викладачів цих дисциплін;

• формуванні навчальних програм із урахуванням переліку
компетенцій;

— особистісно орієнтований розвивальний підхід, який спри-
яє підготовці кадрів відповідно до сучасних потреб особи та сус-
пільства [5];
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— модульний підхід, який виявляється у стандартизації освіти
і може поширюватися на всі системи, дидактико-методичні основи
підготовки викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного
профілю і розвитку їхньої педагогічної майстерності [6, c. 51];

— інтелектуально-професійний підхід, який містить психоло-
го-педагогічні основи фахової підготовки, яка має багато рівнів.
Психолого-педагогічною основою технології багаторівневої про-
фесійної підготовки є принцип єдності свідомості та діяльності,
який реалізується в технології навчання [7, c. 17].

Науковці визначили психолого-педагогічні вимоги до розроб-
лення змісту розвитку педагогічної майстерності викладачів ви-
щих навчальних закладів непедагогічного профілю є:

• визначення основних освітніх програм як сукупності навча-
льно-методичної документації, яка ставить цілі та прогнозує ре-
зультати;

• формування компетенцій з навчальних дисциплін в обсязі,
передбаченому державними освітніми стандартами;

• орієнтування основних освітніх програм на компетенції як
результат навчання;

• реалізація модульно-рейтингового навчання і модульно-
рейтингової системи оцінювання;

• створення нових освітніх технологій;
• формування пізнавальної діяльності та навчання досвіду

творчої діяльності, формування стилю мислення, що ґрунтується
на самоорганізації;

• застосування кредитно-накопичувальної системи оцінюван-
ня результатів засвоєння освітніх програм, яка дозволяє перехід
на індивідуальні плани, які визначають індивідуальну освітню
траєкторію студента;

• посилення ролі особистісного чинника в усіх видах пізнава-
льної діяльності того, хто навчається, надання більшої кількості
годин на індивідуальні форми навчання [6, c. 51].

Організація змісту професійної підготовки викладачів сучас-
ного ВНЗ має за мету формування у них цілісного уявлення про
зміст і методи вивчення певної навчальної дисципліни. Для ви-
кладачів вищих навчальних закладів є рекомендованим розгляда-
ти професійно-педагогічну компетенцію через сукупність базо-
вих компетенцій: професійної, психолого-педагогічної і
дидактичної.

Професійна компетенція має бути вираженою в теоретичних
знаннях (забезпеченні повною мірою реалізації навчальних дис-
циплін, що викладаються, відповідно до затвердженої робочої
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програми, виконанні викладацької діяльності на високому фахо-
вому рівні, відповідальності за результати своєї роботи) і в прак-
тичній діяльності (здійсненні виду освітньої діяльності, спрямо-
ваної на формування, закріплення, розвиток практичних навичок
під час виконання певних видів завдань, пов’язаних із майбут-
ньою професійною діяльністю, формуванні в студентів профе-
сійних якостей з обраного фаху чи напряму підготовки).
Психолого-педагогічна компетенція стосується таких сфер:
• виконання завдань, пов’язаних із вихованням та моральним

і духовним розвитком особистості;
• вікового психофізіологічного розвитку (знання концепцій

психолого-педагогічних моделей у навчально-виховному проце-
сі, формування навичок спілкування, корекційна робота, розви-
ток пізнавальної активності, творчих здібностей, самостійності);

• збереження і зміцнення здоров’я і безпечного способу жит-
тя (врахування особливостей розвитку тих, хто навчається, і ста-
ну їхнього здоров’я, дотримання умов, необхідних для осіб з об-
меженими можливостями);

• етики та естетики (дотримання правових, моральних і етич-
них норм, виконання вимог професійної етики);

• культури (володіння культурою мислення, здатність сприй-
мати, узагальнювати, аналізувати інформацію, визначення мети
та вибір шляхів досягнення її, здатність аналізувати філософські
проблеми, які є соціально та особистісно значущими, розуміння
значення культури як форми людського існування).

Дидактичною є компетенція в таких сферах:
• методологічного та теоретичного знання законів, закономі-

рностей, підходів, принципів, теорій навчання;
• організаційно-педагогічної діяльності (планування освіт-

нього процесу та його ресурсного забезпечення, застосування пе-
дагогічно обґрунтованих та таких, що гарантують високу якість
освіти, форм, методів і засобів навчання та виховання);

• інформаційно-комунікативних технологій (уміння викорис-
товувати методи, способи і засоби отримання, зберігання, оброб-
лення інформації, працювати з комп’ютером як засобом управ-
ління інформацією, здатність працювати з інформацією в
глобальних комп’ютерних мережах);

• методичної роботи (розроблення навчальних комплексів,
лабораторних занять, семінарів) [6, c. 52−53].

Висновки. У часи нових і постійно вдосконалюваних тех-
нологій викладачам необхідно бути знайомими з сучасними тех-
нологіями, наявними для використання у сфері викладання. Про-
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грами розвитку педагогічної майстерності, які зосереджуються на
навчанні інтернет-технологіям, відіграють величезну роль у під-
готовці та забезпеченні знаннями викладачів. Під час вивчення
наукових праць зарубіжних і вітчизняних дослідників ми вияви-
ли, що викладачі вищих навчальних закладів сприймають пози-
тивно ідею розвитку педагогічної майстерності, тому що це дає
можливість бути кращим викладачем, колегою, дослідником,
укладачем навчальних планів, краще розуміти студентів і засво-
єння ними навчального матеріалу. Проаналізовані підходи необ-
хідно використовувати в професійній підготовці і розвитку педа-
гогічної майстерності викладачів університетів непедагогічного
профілю.
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Анотація. У статті проаналізовано складники міждисциплінарного поте-
нціалу мовних дисциплін в економічному ВНЗ та запропоновано методологіч-
ний інструментарій для здійснення наукових досліджень та освітньої діяльно-
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Аннотация. В статье содержится анализ составляющих междисципли-
нарного потенциала языковой подготовки студентов экономического ВУЗа.
Автором предлагается методологический инструментарий для осуществле-
ния научных исследований и процесса обучения в области языковых, экономи-
ческих, философских, социологических и политологических дисциплин.
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Abstract. The article produces some insights into the interdisciplinary character
of teaching languages at modern economic university. It offers a brief description of
scientific methods which can be applied in a number of areas both for teaching and
conducting research.
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Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни в суспільс-
тві залучили до спілкування велику кількість людей різноманіт-
них національностей, професій, інтересів. У період глобальних
інтеграційних процесів, коли минуле себе вже вичерпало, а май-


