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Таким чином, можна сказати, що сучасні інтерактивні педагогічні 

технології – це величезна кількість можливостей, що призводять до 

мотивації, як до основного рухового механізму освіти і самоосвіти людини. 

Наведенні інтерактивні методики навчання іноземної мови на 

занятті дозволяють говорити про зміну відносин між суб’єктами 

навчання. При цьому позиція викладача стає більш пасивною, час його 

говоріння зменшується, а курсант має можливість для вільного 

висловлення власних думок та поглядів.  
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Професіоналізм людини в будь-якій сфері діяльності багато в чому 

залежить від рівня сформованості її майстерності. В педагогічній 

діяльності майстерність є важливим чинником ефективності навчально-

виховної роботи, передумовою «творення людини» 

(В. О. Сухомлинський). Перед педагогічною системою особливо гостро 

постала проблема вдосконалення роботи педагогічних університетів з 

підготовки майбутніх педагогів з високим рівнем професіоналізму, 

творчої активності, які відповідально ставилися б до результатів свого 

навчання та підготовки до майбутньої професійної діяльності. 

Викладач вищого навчального закладу повинен постійно працювати 

над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, від чого значною 

мірою залежать результати його роботи. 
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У сучасній психології та педагогіці багатосторонньо розглядаються 

проблеми формування педагогічної майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів. У працях Ю. В. Васильєва, М. Т. Захарова, 

І. А. Зязюна, Г. В. Єльникової, Б. С. Кобзаря, Ю. А. Конаржевського, 

М. І. Кондакова, Ю. А. Табакова та ін. розкриті різні аспекти формування 

педагогічної майстерності викладача ВНЗ.  

Дослідження вчених показали, що професійна діяльність викладача 

ВНЗ має свої специфічні особливості. Вони проявляються в структурі 

знань педагога, в умінні та готовності вирішувати завдання, у наявності 

професійно-спеціальних здібностей, в структурі професійної діяльності 

[4, с. 34]. 

Педагогічна праця викладача вищого навчального закладу є 

особливою формою професійної діяльності, змістом якої є навчання, 

виховання і розвиток студентів, сприяння формуванню у них фахових 

знань, умінь і навичок, активної життєвої позиції, що дасть змогу 

майбутньому випускнику активно включитися у суспільну, культурну, 

політичну та інші сфери життя суспільства. Результатом викладацької 

діяльності є розвиток студента, його особистісне, інтелектуальне 

удосконалення, самовизначення особистості.  

Поняття «педагогічна майстерність» досить широко та повно 

розкрите у «Педагогічній енциклопедії», а саме: «… це високе мистецтво 

виховання і навчання, що постійно вдосконалюється, доступне кожному 

педагогу, який працює за покликанням і любить дітей. Педагог – це 

спеціаліст високої культури, який глибоко знає свій предмет, добре 

ознайомлений з відповідними галузями науки чи мистецтва, практично 

розбирається в питаннях загальної і, особливо, дитячої психології, 

досконало володіє методикою навчання і виховання» [2]. 

Складовими професійної майстерності є професійні знання, 

педагогічна техніка, педагогічні здібності, педагогічна моральність, 

професійно значущі якості, зовнішня культура. 

Викладач вищого навчального закладу свою професійну діяльність 

здійснює у кількох напрямах: педагогічна, методична, наукова, виховна 

[6, с. 48-50]. Педагогічну складову прийнято вважати пріоритетною, але 

вона не може бути повноцінною при ігноруванні трьох інших аспектів 

роботи. Організовуючи навчальну діяльність студентів відповідно до 

нормативних вимог, викладач визначає мету і завдання конкретної 

дисципліни у взаємозв’язку з іншими предметами, обирає оптимальні 

форми і методи роботи, що сприяють активізації пізнавальної діяльності 

студента, форми контролю. Основними видами цієї діяльності є лекції, 

лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації, заліки, 

екзамени, керівництво практикою тощо. Але високого рівня професійних 

знань не досить для володіння студентською аудиторією. Значний вплив 

має загальний розвиток особистості викладача, його вміння пов’язувати 
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матеріал із сьогоденням, із власним досвідом, незалежність поглядів, 

розуміння інтересів молоді, культура мовлення, використання 

інноваційних методів у організації навчального процесу тощо. Сучасний 

викладач має бути спроможним до саморозвитку та самовдосконалення в 

ситуації, яка постійно змінюється, готовим до якісної реалізації знань 

умінь та навичок у професійній діяльності. 

На наш погляд, окремо слід виділити проблему психолого-

педагогічної освіти викладачів, зокрема тих, які не мають кваліфікації 

викладача певної спеціальності. Часом брак елементарних знань та 

навичок погіршує сприйняття викладача студентами і значно знижує 

продуктивність їх співпраці. Проблема ускладнюється тим, що у вищих 

навчальних закладах України донедавна не готували фахівців з вищою 

освітою з багатьох спеціальностей, які б мали викладацьку кваліфікацію, 

тобто не готували викладачів вищої школи з цих спеціальностей. Справа 

зрушила з місця лише після запровадження в Україні підготовки фахівців 

з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, складовою 

частиною якої є вивчення педагогіки та методики вищої школи. У ст. 55 

Закону України «Про вищу освіту» чітко сформульована вимога про те, 

що викладач повинен мати ступінь магістра, тобто спеціальну 

педагогічну підготовку [3]. 

Педагогічна майстерність є важливою складовою професійної 

діяльності викладача. За визначенням І. А. Зязюна, педагогічна 

майстерність – це вияв високого рівня педагогічної діяльності, синтез 

наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих 

якостей педагога, що забезпечує високий рівень самоорганізації 

професійної роботи. Компонентами структури педагогічної 

майстерності, на думку зазначеного вченого-педагога, є гуманістична 

спрямованість, професійні знання за фахом, педагогічні здібності та 

педагогічна техніка [1, с. 35; с.79-80]. 

На думку М. М. Фіцули, педагогічна майстерність – це сукупність 

якостей особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації 

професійної діяльності педагога, складовими якої є професійні знання, 

педагогічна техніка, педагогічні здібності, педагогічна моральність, 

професійно значущі якості (доброзичливість, об’єктивність, 

вимогливість, порядність, оптимізм, самоконтроль) та зовнішня 

культура. Всі ці компоненти створюють передумови для перетворення 

педагогічної діяльності на мистецтво, що є тривалим на складним 

процесом. Завершальним етапом цього процесу є педагогічне 

новаторство, коли викладач вносить у навчально-виховний процес 

принципово нові ідеї, розробляє нові методичні системи, створює нові 

педагогічні технології [5, с. 57-58].  

Сучасний педагог вищої школи має спрямувати свою діяльність на 

формування наукового мислення, розвиток внутрішньої особистої 
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потреби у постійному саморозвитку, самоосвіті впродовж усього життя. 

На актуальності даної проблеми наголошується і останніх документах 

щодо реформування освітньої галузі, зокрема в Законі України «Про 

вищу освіту» та Проекті Концепції розвитку освіти України на період 

2015-2025 років. Так, у Законі зазначено (ст. 57, 58, 60), що науково-

педагогічні працівники мають право і зобов’язані не рідше одного разу 

на п’ять років підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, наукову кваліфікацію, результат якої враховується при 

обранні на посаду за конкурсом чи укладанні трудового договору [3].  

Вдосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи 

повинно відбуватися шляхом системного підходу. Реалізація усіх 

компонентів забезпечить здійснення навчального процесу на високому 

науковому, методичному та організаційному рівні з врахуванням 

відповідних психолого-педагогічних аспектів. Творча співпраця та 

співробітництво педагога (викладача вищої школи) і його вихованців 

(студентів) сприятимуть креативному саморозвитку та самореалізації усіх 

учасників навчально-виховного процесу, в тому числі й удосконаленню 

фахової майстерності викладача в процесі професійної діяльності.  

Отже, рівень педагогічної майстерності викладача вищої школи є 

важливим чинником навчально-виховного процесу, він позначається на 

результатах навчання студентів, на формуванні їх як особистостей. У свою 

чергу, розвиток педагогічної майстерності викладача тісно корелює з його 

ставленням до себе, вимогами до своєї діяльності, особистісними якостями. 

Можна вивчити свій фаховий предмет, можна мати систему психолого-

педагогічних знань, але це не забезпечить відповідної майстерності. 

Майстром стає той, хто прагне цього, хто працює, хто осмислює власну 

діяльність, бо як стверджував К. Д. Ушинський, передається думка, 

виведена з досвіду, але не сам досвід. 
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