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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Постановка проблеми. Інтеграція України у міжнародний еко-

номічний та освітній простір вимагає від національної системи вищої 

освіти підготовки компетентних фахівців, здатних застосовувати на 

практиці новітні досягнення сучасної науки, творчо використовувати 

інновації і технології, гнучко реагувати на запити ринкової економіки. 

Забезпечення якісних змін в освітній системі вимагає перегляду 

концептуальних засад професійної підготовки майбутніх викладачів 

вищої технічної школи. Результат такої підготовки акумулюється в 

готовності майбутнього викладача як гуманно зорієнтованої особисто-

сті з розвиненим інноваційним мисленням оперативно реагувати на 

динаміку соціально-економічних процесів, створювати нові освітні 

програми, застосовувати сучасні педагогічні технолгії і проективні 

методики, тож бути спроможним ефективно здійснювати свою профе-

сійну діяльність, маючи сформовані основи педагогічної майстерності, 

яку варто розглядати як готовність до реалізації та вдосконалення осо-

бистісно-професійного потенціалу[1,2].  

Теоретичні положення формування готовності до педагогічної 

діяльності у майбутніх викладачів вищої школи висвітлено у працях 

А. Алексюка, В. Гриньової, О.Гури, І. Зязюна, М. Євтуха, В. Лозової, 

О. Романовського, І. Прокопенка, С. Сисоєвої, А. Сущенко, 
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Т. Сущенко, О. Сухомлинської та іншими [1-3 та ін.]. Не дивлячись на 

значний інтерес науковців до цієї проблеми у процесі підготовки май-

бутніх фахівців, це питання потребує подальшого вивчення у контексті 

підготовки викладачів вищої технічної школи з числа аспірантів техні-

чних університетів, які не мають базової вищої педагогічної освіти, і 

набувають знань з педагогічної діяльності під час навчання в аспіран-

турі та в подальшій викладацькій діяльності на кафедрах університету 

за обраним фахом. 

Основна мета виступу полягає в розкритті педагогічних умов 

формування основ педагогічної майстерності у аспірантів технічного 

університету у процесі навчання педагогічним дисциплінам. 

Виклад основного матеріалу. В освітніх програмах підготовки 

здобувачів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» 1 року підго-

товки у ВТНЗ уведене вивчення дисциплін педагогічного блоку (вібір-

кова частина): “Основи педагогіки вищої школи»”, “Професійна куль-

тура педагога”, “Риторика”, “Методологія і логіка науково-педагогічної 

діяльності у вищій технічній школі”.  

Викладання означених дисциплін передбає максимальне набли-

ження процесу підготовки до реалій майбутньої діяльності викладача, 

не лише формування цілісного уявлення про майбутню професію, 

спрямування погляду на майбутнє, але й формування здатності у аспі-

ранта аналізувати, прогнозувати й проектувати траєкторії професійного 

зростання суб’єктів освітнього процесу [2,3]. 

Організація практичних і семінарських занять передбачає взає-

модію та активне спілкування рівноправних учасників (семінар-

круглий стіл, семінар-дискусія, семінар-дослідження, робота у коман-

дах за типом брейн-рингу тощо), де аспіранти набувають досвіду коле-

ктивної командної роботи, розвивають особистісний потенціал, відпо-

відальність за результати співпраці, комунікативні, організаторські, 

лідерські якості, виступають у ролі доповідачів і опонентів, ставлять та 

вирішують (творчі, пошукові, проектувальні) проблеми, тренуються у 

публічному виступі, презентації, доведенні та відстоювання правильно-

сті власної позиції тощо. Саме така організація занять сприяє ефектив-

ному засвоєнню аспірантами змістовного компонента майбутньої педа-

гогічної діяльності.  

Найбільш доцільними умовами, які сприяють формуванню гото-

вності до майбутньої педагогічної діяльності під час дослідження ви-

значено такі: по-перше, активна участь аспірантів у процесі обговорен-

ня, неформальних дискусіях у командах( міні групі), під час прийняття 
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рішень; по-друге, організація спільної діяльності на кожному етапі на-

вчання (особливо на початковому), яка поступово перетворюється на 

самостійну, спрямовану на вирішення проблемних ситуацій; по-третє, 

створення партнерських відносин взаємодії, що ґрунтуються на співро-

бітництві, відкритості, довірі, особистій участі, підтримці; по-

четверте, забезпечення умов необхідного консультування (надання 

викладачем консультацій та додаткових завдань аспірантам, які бажа-

ють знати більше); по-п’яте, забезпечення систематичного контролю 

знань аспірантів, як додаткового мотиватору навчання; по-шосте, за-

провадження індивідуального підходу до аспіранта та створення «ситу-

ацій успіху», ефекту новизни, ефекти змін, ефекту гри. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розробок. За-

провадження педагогічних умов при викладанні педагогічних дисцип-

лін сприяло формуванню основ педагогічної майстерності майбутніх 

докторів філософії, сформованності професійно-педагогічних компе-

тентностей, достатнього і високого рівнів готовності до педагогічної 

діяльності у вищі. Подальші розвитки плануємо проводити у напрямі 

визначення можливості і запровадження мобільного навчання у пло-

щині означеної проблеми.  
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ЛІДЕРСТВО ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ПРОЯВУ В СОЦІУМІ  

 

Лідерство - тип управлінської взаємодії, який ґрунтується на 

більш ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел влади і 

спрямований на спонукання людей до досягнення спільних цілей.  

У процесі прийняття рішень успішне лідерство у всіх галузях 

людської діяльності стає інстинктивною поведінкою через певний пе-


