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Передмова

Питання педагогіки вищої школи завжди були актуальними для системи інститутів і факультетів підвищення кваліфікації
викладачів вищих навчальних закладів (ВНЗ), про що свідчать видання
посібників: Н.В. Бугайова («К вопросу об университетском преподавании», 1901), С.І. Зінов’єва («Учебный процесс в советской школе», 1968),
І.І. Кобиляцького («Методи навчально-виховної роботи у вищій школі»,
1970), В.П. Безпалька («Некоторые вопросы педагогики высшего образования», 1972), за редакцією Н.В. Кузьміної («Основы вузовской педагогики», 1972), С.І. Архангельського («Учебный процесс в высшей школе, его
закономерные основы и методы», 1980), за редакцією А.В. Петровського
(«Основы педагогики и психологии высшей школы», 1981) та інших.
У кінці 80-х років ХХ ст. у багатьох вищих навчальних закладах
було введено для аспірантів і пошукувачів всіх спеціальностей курс
«Основи педагогіки і психології вищої освіти».
Таке рішення було викликано тим, що підготовка студентів, здібних, освічених, високих морально-духовних якостей, які б уміли досягати успіху в житті, бути конкурентноздатними на ринку праці, вимагає відповідно поставленим завданням системи підготовки викладачів
вищої школи.
Як відомо, в деяких ВНЗ, переважно в педагогічних, де багато випускників закінчили цей заклад і оволоділи ще в студентські роки курсами
«Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки»,
«Психологія» та ін., брали участь у роботі спецкурсів, спецсемінарів з
педагогіки і психології, в аспірантурі оволодівають курсом «Педагогіка
та психологія вищої школи», який враховує знання аспірантами, викладачами основ педагогіки. Проте, як правило, аспірантура технічних ВНЗ
готує спеціалістів-науковців, а не викладачів, тобто питання ставиться
про співвідношення наукового й дидактико-методичного компонентів
педагогічної підготовки викладачів.
Наукові дослідження, які виконуються викладачами, дозволяють
їм володіти останніми науковими даними, що забезпечує викладання
на рівні сучасного розвитку певної науки, реалізацію дидактичного
принципу науковості в навчанні, а також дають можливість залучати
студентів до науково-дослідницької роботи. Проте недооцінка психолого-педагогічного напряму підготовки знижує ефективність навчально-виховного процесу в навчальному закладі.
Викладач повинен знати й уміти відбирати навчальний матеріал,
методи оволодіння студентами знаннями й уміннями, використову-
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вати різні способи розвитку мислення, стимулювання до самостійної,
творчої пізнавальної діяльності; формувати навички самоосвіти, самоаналізу, позитивне ставлення до навчання, відповідальність як рису
особистості тощо.
Як свідчить аналіз викладацької діяльності, результатів опитування студентів, професіографічний портрет «ефективного викладача»
має як мінімум такі показники: глибоке знання курсу, доступний для
студентів логічний виклад, емоційність; уміле стимулювання активності студентів; уміння налагоджувати контакти із студентами, формувати їхні пізнавальні потреби, а також потребу в успіху, відкритість
для спілкування.
Людина, якій суспільство довірило виховання, повинна володіти
високою педагогічною культурою, бути професіоналом і гуманістом,
що визначає унікальність, неповторність особистості студента.
Наприклад, на історичному факультеті одного із університетів Канади студентам пропонується така анкета для оцінки майстерності
викладача за п’ятибальною системою (в нашій практиці використовуються анкети «Викладач очима студентів»):
• заохочення до пізнавальної діяльності студентів;
• чіткість процедури оцінювання;
• заохочення розумних і незалежних думок;
• встановлення високих стандартів досягнень студентів;
• організація курсу, що викладається;
• чіткість у визначенні вимог до курсу;
• допомога викладача поза аудиторією;
• підготовка викладача до занять;
• можливість знайти викладача в робочі години або за домовленістю;
• спілкування викладача з аудиторією;
• мова викладача, її виразність, зрозумілість, відповіді викладача
на запитання аудиторії;
• знання предмета;
• формування інтересу до курсу;
• інтерес викладача до предмета;
• повернення перевірених робіт студентів у визначений термін;
• внесок викладача в курс у вигляді підручників, посібників, інших матеріалів для навчання.
Щоб відповідати цим вимогам, необхідно у зміст освіти магістрів,
аспірантів закласти не лише блок, що забезпечує суто спеціальну наукову підготовку викладача з тієї чи іншої галузі науки, а і професійнопедагогічний, загальноосвітній блок, що б дало можливість викладачам
технічних ВНЗ оволодівати основами педагогіки та психології (про сутність навчання як суб’єктно-суб’єктну взаємодію, співпрацю; види нав4
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чання, методи, про реалізацію розвиваючої, освітньої, виховної функції
навчання, гуманізацію стосунків між викладачем і студентами та ін.).
Отже, необхідна система, яка забезпечує компетентність викладача
ВНЗ. Компетентність викладача ВНЗ включає екологічну, мотиваційну,
рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну, етичну та інші складові змісту його підготовки і передбачає нарощування знань, умінь, досвіду професійно-особистісного саморозвитку творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення. Компетентність має інтегративну природу,
тому що її джерелом є різні сфери культури (духовної, громадянської,
соціальної, педагогічної, управлінської, правової, етичної, екологічної тощо), вона вимагає значного інтелектуального розвитку, включає
аналітичні, комунікативні, прогностичні та інші розумові процеси.
І в цьому плані курс педагогіки вищої школи може мати системоутворюючу роль. Його мета — забезпечення в процесі підготовки
спеціалістів до викладацької діяльності формування науково-педагогічного мислення особистості, його педагогічної компетентності.
Завдання курсу в тому, щоб:
• розкрити зміст основних педагогічних категорій (педагогіка, освіта, виховання, навчання, педагогічний процес, його форми, методи), ознайомити з різними науковими підходами до них;
• сформувати установку на пошук взаємозв’язків філософських,
соціально-економічних, психологічних наукових ідей з проблемами навчання, виховання, освіти (про унікальність і неповторність
кожної людини, про ставлення до неї як до вищої цінності, про
розвиток активності, самостійності, творчості суб’єкта, його самореалізацію тощо);
• сформувати уміння розв’язувати педагогічні задачі, ситуації;
• сприяти самовизначенню особистості, освоєння нею системою педагогічних цінностей;
• дати уявлення про історію і сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні.
Автори розуміють, що не всі питання організації навчального процесу у вищій школі розкрито у посібнику. За його рамками залишилися
питання безперервної освіти, використання інформаційних технологій, особливостей спілкування викладачів і студентів.
Вважаємо, що ці теми вимагають окремих посібників. Будемо вдячні за поради, зауваження, які можна надсилати за адресою: 61168, м.
Харків, вул. Блюхера, 2, к. 320-в, Науково-дослідний інститут педагогіки і психології ім. В. О. Сухомлинського, В. І. Лозова.
Автори щиро вдячні докторам педагогічних наук, професорам
С. С. Єрмакову, О. Є. Коваленко, О. Г. Романовському за цінні поради,
висловлені зауваження в процесі підготовки посібника.
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