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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» − Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної
академії педагогічних наук України, Київ, 2020.
У

дисертації проведено цілісне дослідження проблеми розвитку

педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Проаналізовано базові поняття дослідження «компетентність»,
«педагогічна компетентність», «педагогічна майстерність». Запропоновано
авторське

визначення

поняття

«педагогічна

майстерність

викладачів

економічних дисциплін.
Здійснено аналіз зарубіжних освітніх систем та виокремлено такі
основні тенденції розвитку педагогічної майстерності викладачів у світі, як
зростання
здійснюють

чисельності
підготовку

багатопрофільних
викладачів;

закладів

збільшення

вищої

терміну

освіти,
навчання

які
у

педагогічних закладах освіти; посилення уваги до професійної орієнтації на
педагогічні спеціальності, вдосконалення структури, організації, форм і
методів педагогічної орієнтації; підвищення вимог до вступників до
педагогічних закладів освіти, розроблення ефективних форм діагностики й
тестування їхніх особистісних психофізіологічних характеристик, цілей,
мотивів; підвищення якості програм розвитку педагогічної майстерності з
урахуванням сучасних досягнень науки; зростання кількості психологопедагогічних дисциплін у навчальних планах закладів вищої освіти з
урахуванням принципів елективності та інтегративності; підвищення вимог
до змісту та якості викладання; використання інтенсивних, розвивальних
методів навчання, широке впровадження інформаційних технологій в
освітньому процесі; надання більшої уваги розвитку в майбутніх викладачів
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самостійності й активності в набутті практичних навичок; посилення уваги
до розвитку педагогічної майстерності в системі післядипломної освіти.
Вивчено нормативно-правову базу, що забезпечує функціонування
вищої освіти, зокрема економічної, зроблено висновок щодо необхідності
створення науково обґрунтованої системи підготовки викладачів в умовах
магістратури та забезпечення відповідності освітніх програм їх психологопедагогічної підготовки положенням, висвітленим у сучасних законодавчих
документах.
Охарактеризовано сучасний стан розвитку педагогічної майстерності в
процесі професійної підготовки викладачів економічного профілю в Україні
та виявлено зорієнтованість освітніх програм на навчання за спеціальністю.
Окреслено роль програм розвитку педагогічної майстерності для майбутніх
викладачів

економічних

дисциплін,

наголошено

на

необхідності

в

розробленні навчально-методичного забезпечення розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін.
Розкрито сутність та визначено компоненти педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін: мотиваційно-ціннісний (прагнення
розвивати педагогічну майстерність та ціннісно-смислове ставлення до
професійно-педагогічної діяльності); когнітивний (сукупність теоретичних
знань з психолого-педагогічних дисциплін); діяльнісний (організаторські
вміння та комунікативні навички); рефлексивний (здатність до аналітичної
діяльності). Відповідно до визначених компонентів надано обґрунтування
критеріїв педагогічної майстерності: мотивація до професійно-педагогічної
діяльності (поєднання внутрішніх та зовнішніх мотивів); ціннісні орієнтації
(термінальні
компетентність

та

інструментальні

(теоретичні

знання

цінності);
основ

психолого-педагогічна

педагогічної

майстерності,

професійні вміння); здатність до організаційної діяльності та особистісної
взаємодії (організаторські здібності та комунікабельність); здатність до
аналітичної діяльності (індивідуальна міра вираженості рефлексивності).
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Схарактеризовано базовий, достатній та високий рівні розвитку педагогічної
майстерності.
Запропоновано

структурно-функціональну

модель

розвитку

педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури, яка складається з взаємопов’язаних теоретичного, змістового
та результативного блоків.
Теоретичний блок містить мету, завдання розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури на
засадах психодидактичного, компетентнісного, діяльнісного, інноваційного
підходів, дотримання принципів професійної спрямованості, суб’єктності,
пріоритету

активних

самовдосконалення,

а

методів

навчання,

інтерактивних

також

компоненти

педагогічної

технологій,
майстерності

викладачів економічних дисциплін.
Змістовий

блок

відображає

наступність

розвитку

педагогічної

майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
впродовж чотирьох етапів; включає зміст (навчальну програму та методичні
рекомендації

до

спецкурсу

економічних

дисциплін»,

«Педагогічна

програму

тренінгу

майстерність
розвитку

викладачів
педагогічної

майстерності викладачів економічних та інструктивно-методичні матеріали
до нього); форми (традиційні – лекція, практичне заняття, самостійна робота,
контрольні заходи; інтерактивні – тренінг, дискусія з використанням
мультимедійних технологій, робота в малих групах, ділова гра, масові
заходи); методи (традиційні – вербальні, наочні, практичні методи, методи за
логікою сприйняття змісту навчального матеріалу; інтерактивні – «мозковий
штурм», портфоліо, аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод), проблемнопошуковий, метод ігрових технологій, презентації, імітаційні вправи, ігрове
проектування).
Результативний блок забезпечує контроль рівня розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури.
Прогнозований результат відображає досягнуті зміни, зокрема позитивну
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динаміку

розвитку

педагогічної

майстерності

майбутніх

викладачів

економічних дисциплін, що свідчить про ефективність запропонованої
структурно-функціональної моделі.
Здійснено

експериментальне

дослідження,

на

першому,

констатувальному, етапі якого виявлено рівні розвитку педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін та підтверджено
доцільність

впровадження

розробленого

навчально-методичного

забезпечення й застосування запропонованих форм і методів розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. На другому, формувальному, етапі реалізовано методику, якою
передбачено поетапний розвиток педагогічної майстерності майбутніх
викладачів економічних дисциплін впродовж чотирьох етапів. Впроваджено
навчальну програму спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін», методичні рекомендації до спецкурсу «Педагогічна
майстерність викладачів економічних дисциплін», програму тренінгу
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін та
інструктивно-методичні
узагальнювальному,

етапі

матеріали

до

дослідження

нього.

за

На

третьому,

результатами

проведеного

діагностування виявлено позитивні зміни в рівнях розвитку педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін. Вірогідність
отриманих результатів доведено за допомогою критерію Фішера, що
підтверджує доцільність запропонованої структурно-функціональної моделі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури. Отже, завдання дослідження виконано, мету наукового
пошуку досягнуто, гіпотезу дослідження підтверджено.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягає у тому, що вперше цілісно досліджено особливості розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури;

теоретично

обґрунтовано

та

розроблено

структурно-

функціональну модель розвитку педагогічної майстерності викладачів
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економічних дисциплін в умовах магістратури, що охоплює теоретичний,
змістовий

та результативний

блоки;

схарактеризовано

компоненти

(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), критерії
(мотивація до професійно-педагогічної діяльності; ціннісні орієнтації;
психолого-педагогічна компетентність; здатність до організаційної діяльності
та особистісної взаємодії; здатність до аналітичної діяльності), показники
(поєднання внутрішніх та зовнішніх мотивів; термінальні та інструментальні
цінності; теоретичні знання основ педагогічної майстерності, професійні
вміння; організаторські здібності, комунікабельність; індивідуальна міра
вираженості рефлексивності) та рівні (базовий, достатній, високий) розвитку
педагогічної майстерності; охарактеризовано етапи розвитку педагогічної
майстерності; уточнено зміст понять «педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін», «психолого-педагогічна компетентність викладачів
економічних дисциплін»; удосконалено зміст, форми і методи розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.
Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні
навчально-методичного комплексу з розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, що містить
навчальну програму та методичні рекомендації до спецкурсу «Педагогічна
майстерність викладачів економічних дисциплін»; програми тренінгу
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін та
інструктивно-методичних матеріалів до нього.
Основні положення та висновки за результатами дослідження можуть
застосовуватися для розроблення освітніх програм з підготовки фахівців
економічного профілю на другому (магістерському) рівні вищої освіти для
розвитку їхньої педагогічної майстерності. Запропонований комплекс
методик

для

діагностування

рівня

педагогічної

використовуватися викладачами закладів вищої освіти.

майстерності

може
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SUMMARY
Romaniuk O. I. Developing pedagogical mastery of economics teachers in
master’s degree programmes. – Qualifying scientific paper published in manuscript
form.
Dissertation for the Candidate of Pedagogical Sciences Degree in Specialty
13.00.04 «Theory and Methods of Professional Education» − Ivan Ziaziun Institute
for Teacher Education and Adult Education of the National Academy of
Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.
In the dissertation the problem of developing pedagogical mastery of
economics teachers in master’s degree programmes is thoroughly researched. The
basic concepts of the research «competency», «pedagogical competency»,
«pedagogical mastery» are analysed. The authorial definition of the concept of
«pedagogical mastery of economics teachers» is provided.
The analysis of foreign educational systems is conducted. The following
recent trends in developing pedagogical mastery of teachers in the world are
identified: an increase in the number of multidisciplinary higher educational
establishments that provide teacher training; extension of the study period in
pedagogical institutions; increased attention to teaching career orientation,
development of its structure, organization, forms and methods; improved
requirements for applicants for pedagogical university places, development of
effective forms of diagnosing and testing their personal psychophysiological
characteristics, goals and motives; enhancement of pedagogical mastery
development programmes by taking into consideration modern scientific advances
in teacher education; an increased number of psychological and pedagogical
disciplines on the university curricula including elective and integrated courses;
improved requirements for the content and quality of teaching, the increasing use
of intensive developmental teaching methods, wide implementation of information
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technology in education; greater focus on developing prospective teachers’
independence and proactivity in acquiring practical skills; increased attention to
developing pedagogical mastery in postgraduate programmes.
A thorough review of the legislative framework regulating education in
general and economic university education in particular led to the conclusion that
emphasis is placed on the necessity for developing an evidence-based teacher
education system in master’s degree programmes and ensuring compliance of
teacher education programmes with the current applicable legal provisions.
The current state of pedagogical mastery development in training economics
teachers in Ukraine is characterized. The evaluation of economic university
education programmes finds that they focus on training in aspects of the economic
specialty. Thus, the role of pedagogical mastery development for prospective
economics teachers is outlined and emphasis is placed on the necessity for
producing training support resources to foster economics teachers’ pedagogical
mastery.
The paper defines and provides an overview of the following components of
economics teachers’ pedagogical mastery: motivation and value (the desire to
develop pedagogical mastery and value-meaningful attitude to the teaching career);
cognitive (a range of theoretical expertise in psychology and pedagogy); activityoriented (organizational and communicative skills); reflection-oriented (analytical
ability). According to the defined components the following criteria are
substantiated: motivation for a teaching career (a combination of intrinsic and
extrinsic motives); values (terminal and instrumental values); psychological and
pedagogical competency (theoretical knowledge of the fundamentals of
pedagogical mastery, professional skills); organization and interpersonal
communication ability (organizational capabilities and communicative skills);
analytical ability (the individual level of reflectiveness development). The basic,
sufficient and high levels of pedagogical mastery are characterized.
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The structural and functional model of developing pedagogical mastery of
economics teachers in master’s degree programmes that is composed of three
interconnected units – theoretical issues, content, results – is suggested.
The unit of theoretical issues contains the aim and objectives of economics
teachers’ pedagogical mastery development in master’s degree programmes which
is built on the psychodidactic, competence-based, activity-oriented and innovative
approaches and is based on the principles of professional orientation; subjectivity;
giving priority to active teaching methods and interactive technologies; selfimprovement. The components of economics teachers’ pedagogical mastery are
also included in the unit.
The unit of content reflects continuity of economics teachers’ pedagogical
mastery development in master’s degree programmes over four stages. It includes
the content of the curriculum for the special course «Pedagogical mastery of
economics teachers», methodological recommendations for the special course
«Pedagogical mastery of economics teachers», the training programme for
developing pedagogical mastery of economics teachers with methodological
guidelines; forms (traditional – lectures, practical sessions, independent study,
control activities; interactive – training, multimedia discussions, work in small
groups, business simulation, public events); methods (traditional – verbal, visual,
practical, methods according to the logic of learning material perception;
interactive – brainstorming, portfolio, case study, inquiry learning, play-based
methods, presentation, simulation exercises, game design).
The unit of results ensures control of the level of economics teachers’
pedagogical mastery development in master’s degree programmes. The analysed
results reflect the achieved gains, positive momentum in the development of
prospective teachers’ pedagogical mastery, which provides evidence of
effectiveness of the suggested structural and functional model.
Experimental research is conducted. In the first, establishing, stage of the
experimental research the levels of prospective economics teachers’ pedagogical
mastery are established and the feasibility of introduction of the developed
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methodological support as well as application of the suggested forms and methods
of developing pedagogical mastery of economics teachers in master’s degree
programmes is proved. In the second, forming, stage the methodology that entails
four-stage development

of prospective economics

teachers’ mastery is

implemented, the curriculum for the special course «Pedagogical mastery of
economics teachers», methodological recommendations for the special course
«Pedagogical mastery of economics teachers», the training programme for
developing pedagogical mastery of economics teachers with methodological
guidelines are introduced. In the third, summarizing, stage of the experimental
research the results of the conducted diagnostic tests reveal positive changes in the
levels of prospective economics teachers’ pedagogical mastery development. The
reliability of the obtained results is proved by using Fisher’s test, which provides
evidence of feasibility of the suggested structural and functional model of
developing pedagogical mastery of economics teachers in master’s degree
programmes. Thus, the research tasks are performed, the scientific aim is achieved,
the hypothesis is confirmed.
The scientific novelty and theoretical significance of the results of the
research are as follows: for the first time the features of developing pedagogical
mastery of economics teachers in master’s degree programmes are thotoughly
investigated; the structural and functional model of developing pedagogical
mastery of economics teachers in master’s degree programmes that is composed of
the units of theoretical issues, content and results is substantiated and presented;
the components (motivation and value, cognitive, activity-oriented, reflectionoriented), criteria (motivation for a teaching career; values; psychological and
pedagogical competency; organization and interpersonal communication ability;
analytical ability), indicators (a combination of intrinsic and extrinsic motives;
terminal and instrumental values; theoretical knowledge of the fundamentals of
pedagogical

mastery,

professional

skills;

organizational

capabilities,

communicative skills; the individual level of reflectiveness) and levels (basic,
sufficient, high) of pedagogical mastery development are characterized; the stages
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of pedagogical mastery development are described; the concept content of
«pedagogical mastery of economics teachers», «psychological and pedagogical
competency» is clarified; the content, forms and methods of developing
pedagogical mastery of economics teachers in master’s degree programmes are
improved.
The practical significance of the obtained results is the development of
training support resources for developing pedagogical mastery of economics
teachers in master’s degree programmes that include the curriculum and
methodological recommendations for the special course «Pedagogical mastery of
economics teachers», the training programme for developing pedagogical mastery
of economics teachers with methodological guidelines.
The key points and findings of the research can be used in developing
master’s educational programmes in economic universities to develop pedagogical
mastery of specialists in economics. The suggested methodology for establishing
the level of pedagogical mastery can be applied in practice by university teaching
staff.
Key words: pedagogical mastery, pedagogical competency, economics
teacher, master’s degree programme, personal development.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Розвиток інноваційних процесів в освіті є
об’єктивною закономірністю, що зумовлюється інтенсивним розвитком
інформаційних технологій; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії
суб’єктів освітнього процесу; необхідністю підвищення рівня активності та
відповідальності викладача за власну професійну діяльність, спрямовану на
формування творчої особистості майбутнього фахівця. У зв’язку з цим
винятково важливого значення набуває розвиток педагогічної майстерності
викладача, що потребує нових підходів у системі освіти, інноваційного
педагогічного мислення, нового осмислення практичного педагогічного
досвіду й вимагає постійного професійного вдосконалення.
З урахуванням зазначеного посилюється роль програм розвитку
педагогічної

майстерності,

зокрема

для

майбутніх

викладачів,

які

працюватимуть у системі вищої освіти. Затребуваність таких програм
пояснюється відсутністю у більшості університетів непедагогічного профілю
професійної підготовки майбутніх фахівців до викладання у закладах вищої
освіти.
Актуальність зазначеної проблеми окреслена у законодавчих та
нормативно-правових документах, зокрема: законах України «Про освіту»
(2017), «Про Вищу освіту» (2014), Середньостроковому плані пріоритетних
дій Уряду до 2020 року (2017), Концепції «Нова українська школа» (2016),
Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Національній
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, а також у
Педагогічній Конституції Європи та інших документах.
Фундаментальною основою означеного дослідження є праці, в яких
обґрунтовано теоретико-методологічні засади педагогічної майстерності
(Є. Барбіна, Н. Гузій, Л. Крамущенко, І. Кривонос, Г. Сагач, М. Солдатенко,
Н. Тарасевич та ін.), чільне місце серед них посідають наукові розвідки з
висвітлення

історико-прикладних

аспектів

педагогічної

майстерності
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(І. Зязюн, О. Лавріненко, Л. Лимаренко, Л. Мільто, В. Мозговий, О. Тринус
та ін.).
Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів у процесі
професійної підготовки відображено у науковому доробку Н. Батечко,
С. Вітвицької, М. Гриньової, Л. Малаканової, Н. Мачинської, В. Семиченко,
А. Уварової, О. Черноштан, С. Швидкої та ін., тоді як питання розвитку
означеного

феномену

в

системі

неперервної

педагогічної

освіти

конкретизовано у працях Є. Барбіної, В. Олійника, Л. Решетняк, Л. Шевчук,
М. Фіцули та ін.
Дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів у країнах
Західної Європи, Канаді та Сполучених Штатах Америки здійснювали
вітчизняні

(Ю. Кіщенко,

М. Лещенко,

Р. Роман

та

ін.)

і

зарубіжні

(Дж. Акерлінд, Р. Аллен, Х. Альтріхтер, Г. Барні, У. Бланк, С. Бронер,
С. Брукфілд,

С. Кірбі,

Дж. МакКомбс,

С. Нафтел,

П. Пош,

Р. Фелдер,

А. Фельдман, П. Хатчінгс, Л. Шульман та ін.) науковці.
Окремі аспекти формування й розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін розглядалися вітчизняними дослідниками
(О. Калінською,

О. Коваль,

Г. Ковальчук,

І. Козинець,

О. Обривкіною,

Л. Отрощенко, О. Павленко та ін.).
Водночас, проблема розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури не була предметом цілісного
дослідження.
Аналіз проблеми професійної підготовки викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури та вивчення сучасного стану розвитку
педагогічної майстерності свідчать про наявність суперечностей між:
− сучасними

вимогами

суспільства

до

психолого-педагогічної

підготовки викладачів економічних дисциплін і недостатнім рівнем
сформованості їхньої педагогічної майстерності;
− необхідністю збереження накопиченого в Україні досвіду розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін і недостатнім
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критичним осмисленням й узагальненням його в педагогічній теорії і
практиці;
− необхідністю

оновлення

навчально-методичного

забезпечення

розвитку педагогічної майстерності і відсутністю науково обґрунтованого
змісту, сучасних форм і методів розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури.
Актуальність означеної проблеми, недостатній рівень її теоретичної
розробленості та практичної реалізації в освітньому процесі, а також
наявність виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження:
«Розвиток педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін
в умовах магістратури».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне

дослідження

виконано

відповідно

до

плану

наукових

досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
імені Івана Зязюна з теми «Розвиток педагогічної майстерності викладача
закладу непедагогічного
суспільства»

профілю в

(РК № 0111U000188).

умовах

Тему

інформаційно-технічного

дисертаційного

дослідження

затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України (протокол № 4 від 02 квітня 2012 р.) та узгоджено в
Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і
психології в Україні (протокол № 5 від 29 травня 2012 р.).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст, форми і методи
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін та
експериментально перевірити ефективність моделі розвитку досліджуваної
якості в умовах магістратури.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1.

Дослідити

сутність

педагогічної

майстерності

викладача

економічних дисциплін на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних
психолого-педагогічних досліджень.
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2. Проаналізувати сучасний стан розвитку педагогічної майстерності в
системі

професійної

підготовки

фахівців

економічного

профілю

в

магістратурі.
3. Визначити компоненти, критерії, показники та рівні педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури.
4.

Обґрунтувати

та

експериментально

перевірити

структурно-

функціональну модель розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури.
5.

Розробити

навчально-методичне

забезпечення

з

розвитку

педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.
Об’єкт

дослідження

–

педагогічна

майстерність

викладачів

економічних дисциплін в умовах магістратури.
Предмет дослідження – зміст, форми і методи розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на тому, що розвиток
мотиваційно-ціннісного,

когнітивного,

діяльнісного

та

рефлексивного

компонентів педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах

магістратури

має

здійснюватися

з

урахуванням

положень

психодидактичного, компетентнісного, діяльнісного, інноваційного підходів
та принципів професійної спрямованості, суб’єктності, пріоритету активних
методів навчання і інтерактивних технологій, самовдосконалення.
Сформованість педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін уможливлюється поетапним впровадженням в освітній процес
структурно-функціональної моделі розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що розвиток педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури буде
більш ефективним за умов удосконалення змісту педагогічної майстерності,
застосування традиційних та інтерактивних форм і методів освітньої
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діяльності, розвитку мотивації до професійно-педагогічної діяльності та
ціннісних орієнтацій, психолого-педагогічної компетентності, здатності до
організаційної діяльності й особистісної взаємодії та здатності до аналітичної
діяльності.
Методологічну основу дослідження становлять: психодидактичний,
компетентнісний, діяльнісний, інноваційний підходи; принципи професійної
спрямованості, пріоритету активних методів навчання, інтерактивних
технологій та опори на самостійну роботу студентів; конструктивні ідеї
зарубіжного досвіду розвитку педагогічної майстерності.
Теоретичною основою дослідження є основні положення філософії
освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, В. Огнев’юк та
ін.); теорії розвитку особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, І. Бех, Г. Костюк,
С. Максименко, В. Рибалка та ін.); теорії професійного становлення
(С. Гончаренко, О. Бодальов, Л. Божович, Е. Зеєр, Н. Кузьміна, О. Кучерявий,
Л. Лук’янова, Г. Сотська, Л. Хомич та ін.); положення щодо професійної
підготовки викладачів в умовах магістратури (С. Вітвицька, О. Дубасенюк,
Т. Федірчик та ін.); концепції розвитку педагогічної майстерності (І. Зязюн,
І. Кривонос, Н. Кузьміна, О. Лавріненко, Н. Тарасевич).
Для розв’язання визначених завдань дослідження та досягнення
поставленої мети було використано комплекс пов’язаних між собою методів
дослідження:
– загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, систематизація,
узагальнення) для опрацювання філософської, педагогічної, психологічної
літератури, законодавчої бази;
– емпіричні: бесіда, тестування, опитування, спостереження для
виявлення

рівня

педагогічної

майстерності

майбутніх

викладачів

економічних дисциплін; метод педагогічного експерименту для перевірки
ефективності структурно-функціональної моделі розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури;
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– статистичні: метод математичної обробки «t-критерій Стьюдента»
для незалежних змінних з метою визначення наявності чи відсутності
відмінностей

між

контрольною

та

експериментальною

групами;

багатофункціональний критерій Фішера з метою порівняння рівнів
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна
робота проводилася на базі ДВНЗ «Київський національний економічний
університету імені Вадима Гетьмана», Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»,

Херсонського

національного

технічного

університету.

В

експериментальному дослідженні взяли участь 250 здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти за економічними спеціальностями.
Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2011 –
2019 рр. та охоплювало чотири етапи.
На першому, теоретико-аналітичному, етапі (2011 − 2012 рр.)
обґрунтовано актуальність наукової проблеми; визначено сутність базових
понять дослідження; опрацьовано філософську, психолого-педагогічну
літературу з досліджуваної проблеми; конкретизовано мету, предмет і
завдання

дослідження,

сформульовано

робочу

гіпотезу,

визначено

концептуальну ідею дослідження.
На другому, констатувальному, етапі (2013 – 2014 рр.) проаналізовано
стан проблеми в освітній практиці; розроблено програму і методику
експериментальної роботи; здійснено діагностику рівнів педагогічної
майстерності майбутніх викладачів (вхідне діагностування).
На третьому, формувальному, етапі (2015 – 2017 рр.) теоретично
обґрунтовано та експериментально перевірено структурно-функціональну
модель

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних

дисциплін в умовах магістратури; апробовано зміст, форми і методи розвитку
педагогічної майстерності.
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На

четвертому,

узагальнювальному,

етапі

(2018

–

2019 рр.)

проаналізовано та узагальнено результати дослідно-експериментальної
роботи, сформульовано загальні висновки, оформлено рукопис дисертації,
визначено перспективи подальшого дослідження зазначеної проблеми.
Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів
дослідження полягають у тому, що:
− вперше цілісно досліджено особливості розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури;
теоретично обґрунтовано та розроблено структурно-функціональну модель
розвитку означеного феномену, що охоплює теоретичний, змістовий та
результативний

блоки;

схарактеризовано

компоненти

(мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), критерії (мотивація до
професійно-педагогічної

діяльності;

ціннісні

орієнтації;

психолого-

педагогічна компетентність; здатність до організаційної діяльності та
особистісної взаємодії; здатність до аналітичної діяльності), показники
(поєднання внутрішніх та зовнішніх мотивів; термінальні та інструментальні
цінності; теоретичні знання основ педагогічної майстерності, професійні
вміння; організаторські здібності, комунікабельність; індивідуальна міра
вираженості рефлексивності) та рівні

(базовий, достатній, високий)

педагогічної майстерності; охарактеризовано етапи розвитку педагогічної
майстерності;
– уточнено зміст понять «педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін», «психолого-педагогічна компетентність викладачів
економічних дисциплін»;
− удосконалено зміст, форми і методи розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури.
Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні
навчально-методичного комплексу з розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, що містить
навчальну програму та методичні рекомендації до спецкурсу «Педагогічна
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майстерність викладачів економічних дисциплін»; програми тренінгу
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін та
інструктивно-методичних матеріалів до нього.
Основні

положення

та

висновки

за

результатами

здійсненого

дисертаційного дослідження можуть застосовуватись для розробки освітніх
програм

з

підготовки

фахівців

економічного

профілю

на

другому

(магістерському) рівні вищої освіти для розвитку їхньої педагогічної
майстерності. Запропонований комплекс методик для діагностування рівня
педагогічної майстерності може використовуватися викладачами закладів
вищої освіти.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(довідка

№ 05/02-13-86/1

від

27.12.2018),

Класичного

приватного

університету (довідка № 882 від 02.10.2019), Криворізького економічного
інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана (довідка № 01/01-541 від 18.11.2019), Херсонського
національного технічного університету (довідка № 324/11), ТОВ «Компанія
інтелектуальних технологій» (довідка № 10/19 від 15.09.2019).
Апробація

результатів

дослідження.

Основні

положення

результати наукового дослідження обговорювалися на:

та

міжнародних

конференціях: VI Міжнародній науково-практичній конференції «Іноземна
мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та
фахівців у сфері зовнішніх зносин» (Київ, 2013), Міжнародній науковопрактичній конференції, присвяченій 20-й річниці Дипломатичної академії
України при МЗС України «Зовнішня політика і дипломатія: український і
світовий досвід» (Київ, 2015), VIII Міжнародній науково-практичній
конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова
підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин» (Київ, 2016),
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Людина,

суспільство,

держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (до 60-річчя кафедри
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філософії НУБіП України) (Київ, 2017), Міжнародній науково-практичній
конференції «Формальна й неформальна освіта у вимірах педагогіки добра
Івана Зязюна» (Полтава, 2018), VIII Міжнародній науково-практичній
конференції

«Ефективність

організаційно-економічного

механізму

інноваційного розвитку вищої освіти України» (Київ, 2018), III Міжнародній
науково-практичній конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна
у вимірах сучасності та майбутнього» (Чернігів, 2019); XVI Міжнародних
педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ,
2018); всеукраїнських конференціях: Всеукраїнській науково-методичній
конференції «Від викладання дисциплін до освоєння наук: трансформація
змісту,

технологій

майстерності»

(Київ,

освітньої
2013),

діяльності
Звітній

та

розвиток

науково-практичній

педагогічної
конференції

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України за 2018 рік «Особистісний і професійний розвиток фахівців в умовах
сучасного ринку праці» (Київ, 2019); міжнародних науково-методологічних
семінарах: «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті
глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2017, 2018).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 13
публікаціях, серед яких: 6 статей у наукових фахових виданнях України, в
тому числі 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних
баз; 7 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською
і англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний
обсяг дисертації становить 314 сторінок. Основний зміст викладено на 207
сторінках. Робота містить 17 таблиць, 9 рисунків.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У розділі визначено сутність досліджуваного явища, розкрито
зарубіжний досвід розвитку педагогічної майстерності викладачів закладів
вищої освіти, проаналізовано нормативно-правове забезпечення підготовки
викладачів економічних дисциплін в Україні, охарактеризовано сучасний
стан розвитку педагогічної майстерності у процесі професійної підготовки
фахівців економічного профілю.
1.1. Визначення сутності педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін
Формування і розвиток педагогічної майстерності викладачів закладів
вищої освіти є однією з найчастіше обговорюваних і найважливіших тем у
академічних колах.
Проблеми

підготовки

викладачів

закладів

вищої

освіти

через

магістратуру, аспірантуру, систему перепідготовки і підвищення кваліфікації
почали вивчатися у другій половині XX століття в дослідженнях З. Єсарєвої
(Есарева,

З.,

1974),

І. Ісаєва

(Исаев,

И.,

1993),

І. Кобиляцького

(Кобыляцкий, И., 1978), Н. Кузьміної, А. Реана (Кузьмина, Н., Реан, А., 1993),
Л. Подимової, В. Сластьоніна (Сластенин, В., Подымова, Л., 1997). Сьогодні
ці питання досліджують Л. Артемова (Артемова, Л., 2012), Н. Батечко
(Батечко, Н., 2014), О. Гура (Гура, О., 2008), В. Жуков (Жуков, В., 2003),
Н. Мачинська (Мачинська, Н., 2013), С. Сисоєва (Сисоєва, С., 2006). Низка
наукових праць присвячені дослідженню різних питань підготовки майбутніх
викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю, а саме:
формування

професійної

педагогічної

компетентності

(Д. Дзвінчук,

В. Козаков (Дзвінчук, Д., Козаков, В., 2003), О. Марченко (Марченко, О.,
2009)), моніторингу результатів професійної підготовки (С. Єрмакова
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(Єрмакова, С., 2012)), професійного самоусвідомлення (О. Завалевська
(Завалевська, О., 2011), О. Куций (Куций, О., 2017)).
У

дослідженнях

В.

Андрущенко

(Андрущенко,

В.,

2008),

Є. Бондаревської (Бондаревская, Е., 1999), С. Гончаренко (Гончаренко, С.,
2012),

В.

Загвязинського

(Колесников,

И.,

1996),

(Загвязинский,

В.,

А. Кузьмінського

1987),

І.

(Кузьмінський,

Колесникова
А.,

2014),

С. Сисоєвої (Сисоєва, С., 2006), Н. Ничкало (Ничкало, Н., 2010) обґрунтовано
створення цілісної системи педагогічної діяльності викладача як вищого
рівня його професійної майстерності.
Багато науковців пов’язують можливість досягнення високого рівня
педагогічної майстерності з підготовленістю викладача до педагогічної
діяльності. Вивчення наукових джерел, що стосуються питань розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів показало, що не існує
однозначного трактування поняття педагогічної майстерності. Існують різні
підходи до визначення цього поняття. С. Гончаренко розглядає педагогічну
майстерність як характеристику високого рівня педагогічної діяльності,
критеріями якої виступають творчість, науковість, гуманність, доцільність
(Гончаренко, С., 1997, с.252); за визначенням Н. Кузьміної, педагогічна
майстерність є володінням професійними знаннями, уміннями і навичками,
що дають змогу фахівцю успішно досліджувати ситуацію, формулювати
професійні задачі і успішно їх вирішувати (Кузьмина, Н., 1972, с. 21-22).
Головним, об’єктивним змістом педагогічної майстерності, єдиним і
загальним для

всіх

викладачів,

на думку В. Сластьоніна,

І. Ісаєва,

О. Міщенка, Є. Шиянова, є теоретичні знання і практичні уміння, що на них
ґрунтуються (Сластенин, В., Исаев, И., Мищенко, А., Шиянов, Е., 1997,
с. 151). В. Загвязинський обґрунтовує поняття майстерності педагога як
синтез теоретичних знань і високорозвинених практичних умінь, що
утверджується і виявляється через творчість (Загвязинский, В., 1987, с. 33).
О. Столяренко

ототожнює

педагогічну

майстерність

з

професійною

навченістю викладача, що означає володіння ним системою психолого-
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педагогічних знань, умінь і навичок в організації процесу освіти і його
ефективному здійсненні, а також передбачає

володіння педагогічною

технікою використання мовних і немовних засобів (Столяренко, А., 2001,
с. 300-301).
Досить часто в сутності педагогічної майстерності вбачають лише
навички педагогічної техніки, що представлена як важлива зовнішня ознака
майстерності викладача, сформована на основі досвіду, хоча, на думку
В. Сластьоніна, не будь-який досвід є джерелом педагогічної майстерності
(Сластенин, В., Исаев, И., Мищенко, А., Шиянов, Е., 1997). Технологічний
підхід, запропонований І. Харламовим, передбачає розуміння педагогічної
майстерності як доведеної до вищого ступеня досконалості навчальної та
виховної вправності, яка відображає особливу відшліфованість методів і
прийомів застосування теорії на практиці, завдяки чому забезпечується
високий рівень ефективності освітнього процесу (Харламов, И., 1992, с. 14).
Як умілість, системна якість педагога, що набувається в процесі
професійного становлення розглядається феномен педагогічної майстерності
В. Якуніним (Якунин, В., 1998, с. 537).
Головна

відмінність

зазначених

вище

підходів

до

визначення

педагогічної майстерності полягає у визнанні ролі підготовки, практичного
досвіду та виявленні переважно діяльнісного, дещо знеособленого розуміння
цього поняття. Існують інші підходи, в яких у визначенні змісту педагогічної
майстерності враховуються також особистісні характеристики. На думку
Г. Хозяінова, педагогічна майстерність є високим мистецтвом навчальної
діяльності, що здійснюється на основі знань, особистісних якостей і
педагогічного досвіду викладача (Хозяинов, Г., 1988, с. 81). У ході
дослідження ідей педагогічної майстерності у В. Сластьоніна, І. Ісаєва,
О. Міщенка, Є. Шиянова з’являється нове розуміння майстерності викладача
як синтезу індивідуальних ділових якостей особистості, що визначають
високу ефективність педагогічного процесу (Сластенин, В., Исаев, И.,
Мищенко, А., Шиянов, Е., 1997, с. 334). На думку М. Кухарєва та
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В. Решетька, педагогічна майстерність є сукупністю певних якостей
особистості викладача, які зумовлені високим рівнем його психологопедагогічної підготовленості, здатністю оптимально вирішувати педагогічні
задачі (Кухарев, Н., Решетько, В., 1998, с. 7). Н. Тарасевич зазначає, що
педагогічна майстерність – це комплекс рис особистості викладача,
необхідних для високого рівня професійної діяльності, і виокремлює в її
структурі педагогічну спрямованість, педагогічні знання, здібності до
педагогічної діяльності, педагогічну техніку (Тарасевич, Н., 1985, с.170-171).
З позицій особистості тлумачить поняття педагогічної майстерності
Г. Троцко, називаючи його морально-психологічним та емоційно-вольовим
феноменом (Троцко, Г., 1995, с. 21). В. Миндикану стверджує, що комплекс
властивостей викладача, що індивідуально формується, усвідомлюється та
використовується і дозволяє досягти високого рівня в освітньому процесі,
має системний характер (Мындыкану, В., 1991). У багатьох підходах до
визначення педагогічної майстерності враховуються такі творчі якості, як
досконале творче виконання викладачем професійних функцій на рівні
мистецтва (Мороз, О., Омельяненко, В., 1992, с. 4), як взаємодія почуття та
техніки, що веде до цілісного образного впливу педагога на учня (Зязюн, І.,
Cагач, Г., 1997, с. 108, 126) .
На думку Н. Теличко, педагогічна майстерність є вищим рівнем якості
педагогічної діяльності й відповідно якості викладача. Вона акумулює в собі
не лише функціональну якість, але й якість особистості, тобто системносоціальну

якість

людини.

Внутрішня

обумовленість

педагогічної

майстерності як функціональної і системно-соціальної якості визначається
внутрішнім розвитком особистості, системою її ціннісних орієнтацій,
системою здібностей, а зовнішня обумовленість – освітнім середовищем,
суспільством, економікою, культурою, духовним простором, менталітетом,
етносом, а, отже, педагогічна майстерність постає як феномен культури, її
«відбиток».
майстерності

Діалектика

зовнішніх

відображає

і

діалектику

внутрішніх

планів

зовнішньої

та

педагогічної
внутрішньої
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обумовленості педагогічної майстерності як якості. Категорія педагогічної
майстерності розглядається крізь категорію якості як категорія, що
відображає

вищу,

креативну

форму

прояву

педагогічної

діяльності

(Теличко, Н., 2013, с. 159).
Найпродуктивнішим порівняно з іншими підходами визнається підхід
представників наукової школи І. Зязюна, що відрізняється тлумаченням
педагогічної майстерності у результативному та процесуальному контексті
як

комплексу властивостей

особистості

викладача, який

забезпечує

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній
основі,

як

вищої

творчої

активності

викладача,

що

зумовлюється

результатами оволодіння знаннями, уміннями, навичками та раціональним
використанням потенціалу особистості викладача. Стосовно особистісного
фактору, науковці обрали наукову позицію, що пов’язує його не стільки з
рівнем педагогічної майстерності, скільки з динамікою оволодіння нею,
творчою

самореалізацією

викладача

в

професійній

діяльності

(Крамущенко, Л., Кривонос, І., Зязюн, І., 2004, с. 5-7; 30).
І. Зязюн вказує на те, що діяльність педагога-майстра характеризується
педагогічною

доцільністю

за

спрямованістю,

індивідуально-творчим

характером, за змістом і оптимальністю, за вибором засобів. У педагогічній
діяльності

розвивається

і

реалізується

майстерність

викладача,

яку

структурно визначають такі складові: педагогічна спрямованість особистості,
професійні знання, здібності до педагогічної діяльності, педагогічна техніка
(Зязюн, І., 2000, с. 128).
У ході дослідження ми з’ясували особливості підготовки до
професійно-педагогічної діяльності та розвитку педагогічної майстерності
студентів магістратури: складовою навчальних програм є вивчення логіки,
методів педагогічних досліджень та методології педагогічної науки;
навчання в магістратурі на базі вищої освіти дає змогу грамотно
прогнозувати, моделювати педагогічну діяльність, науково-дослідна робота в
магістратурі є професійним обов’язком, що вимагає постійного професійного
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саморозвитку, необхідних дослідницьких компетенцій (Чорна, С., 2008,
с. 16).
У своєму дослідженні М. Супрун розвиває ідеї Н. Гузій (Гузій, Н.,
2004), які покладено в основу напряму вивчення засад професіоналізму
викладачів закладів вищої освіти, та визначає педагогічні умови, необхідні
для

оптимізації

процесу

формування

професіоналізму

майбутнього

викладача закладу вищої освіти в процесі магістерської підготовки
(Супрун, М., 2012).
С. Вітвицька визначає такі шляхи підвищення ефективності підготовки
магістрів до педагогічної діяльності в умовах ступеневої освіти: забезпечення
спадкоємності та науковості під час підготовки педагогів різних освітньокваліфікаційних рівнів, оновлення змісту, методів підготовки; визначення
доцільного
компонентів

співвідношення
підготовки

до

змістового

та

викладацької

практично-діяльнісного
діяльності

випускників

університетів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів; опанування
навичками й уміннями практично застосовувати знання у нестандартних
ситуаціях, спрямування освітнього процесу на формування готовності
майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності та розвиток
особистісних якостей, цілеспрямоване формування культури майбутнього
викладача; формування у майбутніх фахівців інтересу до професійнопедагогічних знань; організація проблемного навчання та творчого пошуку
розв’язання проблем, озброєння особистісно орієнтованими освітніми
технологіями; ліквідація розриву між змістом педагогічної освіти і
теоретичними та практичними досягненнями педагогічної науки та практики,
здійснення наукового супроводу інноваційних технологій, застосування
новітніх педагогічних, інформаційних та комп’ютерних технологій та
створення нових засобів навчання (Вітвицька, С., 2011, с. 29).
У

своєму

підготовки

дослідженні

майбутніх

О. Гура

викладачів

запропонував

закладів

вищої

цілісну
освіти

в

систему
умовах

магістратури, в результаті застосування якої формується їхня психолого-

33

педагогічна компетентність, що є основою для подальшого розвитку
педагогічної майстерності, та обґрунтував базові умови ефективного
формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів
закладів вищої освіти, а саме: активізація у відповідності до чинного
законодавства

України

системи

професійної

психолого-педагогічної

підготовки; побудова освітнього процесу відповідно до завдань професійної
педагогічної діяльності у закладах вищої освіти; орієнтація навчальних
планів і програм на формування та розвиток складових професіограми
викладачів закладів вищої освіти; врахування положень формування та
розвитку

якісної

визначеності;

педагогічний

супровід

професійного

становлення та розвитку викладачів закладів вищої освіти; гармонійне
поєднання під час професійної підготовки традиційних форм і методів
навчання, спрямованих на змістове наповнення складових педагогічної
компетентності, з нетрадиційними активними, спрямованими на активізацію
процесів професійної самоорганізації (Гура, О., 2008, с. 20).
Пояснюючи суть діяльності педагога І. Зязюн розкриває її основний
зміст, що полягає у виконанні навчальної, виховної, організаторської і
наукової функцій. За визначенням І. Зязюна, навчальна функція – це
передача студентам знань, формування умінь і навичок; виховна –
формування і розвиток особистості; організаторська – організація навчання і
позааудиторної роботи студентів, підтримання порядку і дисципліни;
наукова – залучення студентів до дослідницького пошуку, науково-технічної
творчості (Зязюн, І., 2008, с. 356).
Ефективність виконання визначених функцій значною мірою залежить
від наявності у викладача якостей, необхідних для здійснення педагогічної
діяльності. На думку І. Зязюна, викладач повинен мати такі педагогічні
якості:
− мотиваційні: переконаність, соціальна активність, відчуття обов’язку;
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− професійні: глибокі знання у сфері своєї наукової галузі,
спеціальності, дидактики, педагогіки, педагогічної психології, методики
навчання;
− особисті: уміння ставити педагогічні цілі і визначати задачі
навчальної і виховної діяльності, розвивати інтерес студентів до своєї науки,
предмету, вести навчання з високим кінцевим результатом, ефективно
здійснювати

виховну

роботу;

знання

психології

студента,

вміння

контролювати роботу студентів, взаємодіяти з ними;
− моральні: чесність і правдивість, простота і скромність, висока
вимогливість до себе і студентів, справедливість у стосунках зі студентами і
колегами, розвинене відчуття відповідальності (Зязюн, І., 2008, с. 356).
Л. Романишина, досліджуючи питання підготовки магістрів у закладах
вищої освіти економічного профілю, визначає такі основні функції
професійної підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін:
самоосвітня,

що

самоорганізацію
адекватність

передбачає
та

стимулювання

самовдосконалення;

професійних

знань

процесів

саморозвитку,

акселераторна,

викладачів

що

суспільним,

визначає

виробничим

проблемам; амортизаційна, що пом’якшує розрив поколінь за рівнем освіти,
поінформованістю, ціннісними орієнтаціями; компенсаторна, що визначає
необхідність коригування базової, бакалаврської підготовки; розвивальна,
сутність якої спрямована на фаховий та загальнокультурний розвиток
особистості, розвиток її творчого потенціалу, задоволення інтелектуальних та
творчих потреб; адаптивна, що передбачає оптимізацію взаємодії фахівцявикладача
середовища,

економічних
викладацької

дисциплін

та

діяльності;

соціального
організаційна,

й
що

професійного
полягає

в

раціональній організації вільного часу майбутнього педагога для його
самостійного розвитку; корекційна, що забезпечує планомірний розвиток тих
якостей особистості, які визначають ефективність професійно-педагогічної
діяльності у закладі вищої освіти (Романишина, Л., 2009).
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Конструктивна діяльність викладача полягає в тому, що він відбирає і
переробляє навчальний матеріал, який необхідно передати, у відповідності з
віковими та індивідуальними особливостями студентів, на підставі чого
будує заняття, бесіду, проводить виховні заходи, проектує особистість,
систему знань і світогляд студентів (Кокун, О., 2012, с. 53).
Майбутній магістр економічного профілю, на думку Н. Яремчук,
повинен

бути

підготовлений

до

виконання

аналітичної,

планової,

організаційної, обліково-статистичної та інформаційної функцій. Саме на
цьому і зосереджена освітня діяльність закладів вищої освіти економічного
профілю. Але водночас на даному етапі розвитку вищої економічної освіти
недоцільно акцентувати увагу на опануванні майбутніми фахівцями лише
певною сукупністю знань, умінь і навичок. Кожному студентові як суб’єкту
навчання необхідно прищепити вміння самостійно оволодівати знаннями,
набувати та систематично підвищувати рівень практичних умінь та навичок
самостійної роботи. Важливо створювати атмосферу, що допомагатиме
професійному розвитку майбутніх економістів в умовах магістратури,
сприятиме підвищенню престижу економічних спеціальностей та попиту на
здобуття освіти за тими спеціальностями, які гарантують забезпечення
життєдіяльності. Вивчення основ психології та педагогіки корисне в процесі
навчання економістів, а для тих, хто готується стати викладачами
економічних дисциплін необхідне. Педагогічні знання також потрібні
майбутнім економістам, які планують здійснювати управлінську діяльність
(Яремчук, Н., 2008).
Психолого-педагогічна

підготовка

суттєво

доповнює

фахове

спрямування за рахунок формування професійно значущих особистісних
властивостей, забезпечення інтенсивного особистісного розвитку тих, хто
навчається, сприяє успішній адаптації студентів до професійної діяльності,
подоланню можливих життєвих проблем і суперечностей, кращій успішності
навчання у закладі вищої освіти (Артюшина, М., 2019, с.41) .
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Оскільки майбутнім магістрам у подальшій практичній діяльності
доведеться постійно мати справу з людьми, ми вважаємо необхідним
оволодіння ними знаннями основ психології особистості, психології
менеджменту, психологічних основ ведення ділової бесіди й перемовин,
основних способів стримування емоцій, технік самозаспокоєння та умінням
застосовувати ці знання в своїй діяльності, а також розвиток у них
психологічної ерудиції, організаторських здібностей, уміння спілкуватись.
Таким чином, аналіз теоретичних джерел дозволив нам визначити
педагогічну майстерність викладачів економічних дисциплін як володіння
фаховими знаннями з економіки, уміннями й навичками викладання
економічних дисциплін, педагогічними методиками й технологіями, а також
розвинуті особисті здібності й психологічні властивості, які сприяють
забезпеченню результативності педагогічної діяльності високого рівня,
своєчасному

реагуванню

на

зміни,

що

відбуваються

в

освітньому

середовищі, та адаптації до них, наявність власного педагогічного стилю,
прагнення до особистісно-професійного саморозвитку.
1.2. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку педагогічної майстерності
викладачів
Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє визначити ступінь його впливу на
вітчизняну систему розвитку педагогічної майстерності викладачів, виявити
в ньому ту користь, що може сприяти вдосконаленню вітчизняної системи
педагогічної освіти в сучасних умовах.
Сучасна концепція неперервної педагогічної освіти у світі виглядає
таким чином:
1. Початкова фундаментальна педагогічна освіта, що надається у стінах
педагогічних коледжів, інститутів чи університетів, причому в усіх країнах
чітко виражена тенденція переходу до університетської педагогічної освіти.
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2. Період адаптації та становлення професійної діяльності молодого
викладача під керівництвом досвідчених викладачів.
3. Підвищення кваліфікації працюючих викладачів, а також викладачів,
котрі перервали на деякий час свою професійну діяльність і знову
повернулися до роботи, на довготривалих і короткострокових курсах, що
здійснюється у закладах вищої освіти, спеціальних установах підвищення
кваліфікації, вчительських центрах і школах.
4. Самоосвіта викладачів: робота в бібліотеках, консультації з більш
досвідченими викладачами, обмін думками, новітніми методиками й
останніми досягненнями в педагогічній науці на різних нарадах, семінарах,
конференціях з обміну досвідом.
Професійна підготовка майбутніх викладачів у закладах вищої освіти
Великобританії, США, так само, як і в Україні, здійснюється за паралельною,
послідовною і альтернативною моделями.
Паралельна модель навчання зазвичай включає у Великобританії три, в
США чотири роки повного навчання і завершується отриманням першого
ступеню – бакалавра освіти. Таке навчання здійснюється у Великобританії
педагогічними коледжами загального профілю університетського рівня і
коледжами вільних мистецтв, у США – педагогічними коледжами.
Професійно-педагогічна підготовка за паралельною моделлю починається з
першого року навчання і продовжується паралельно з загальною і
спеціальною освітою. Програма паралельної моделі складається з чотирьох
основних етапів підготовки майбутнього викладача: обов’язкові для всіх
студентів загальноосвітні («базові») курси; психолого-педагогічний цикл
дисциплін, що включає в різних поєднаннях вивчення загальних основ
педагогіки, психології, історії педагогіки та різні види педагогічної практики;
один або два «предметних» курси, призначені для розвитку особистості
студента і такі, що обираються ним з переліку навчальних дисциплін
звичайного циклу; так звані «професійні» курси.
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На вивчення «предметних» курсів виділяють у середньому 30 %
навчального часу, на педагогічні дисципліни без практики – 25 %, на
«базові» загальноосвітні дисципліни – 23 %, на «професійні» – 10-12 % і на
тьюторські заняття – 10-11 %. На педагогічну практику в середньому
виділяється у Великобританії 32 тижні.
Послідовна модель навчання у Великобританії і США включає в себе
три − чотири роки навчання предмету (чи предметів) спеціалізації
майбутнього викладача, що закінчуються отриманням ним першого ступеню,
і

подальше

професійно-педагогічне

навчання

протягом

року,

яке

завершується отриманням другого ступеню, що засвідчує сертифікат про
закінчення курсу з освіти після університету. Таке навчання здійснюється у
технічних педагогічних коледжах, художніх педагогічних коледжах і
педагогічних

відділеннях

університетів.

Для

порівняння,

в

Україні

професійно-педагогічна підготовка майбутніх викладачів за послідовною
моделлю здійснюється в класичних університетах на II – III курсах навчання.
До альтернативного отримання статусу кваліфікованого викладача
(QTS) у Великобританії належать такі моделі: схема контрактного навчання
викладачів; схема ліцензійного навчання викладачів; спеціальна схема
навчання викладачів, котрі пройшли педагогічну підготовку в країнах, що не
входять до Європейської Спільноти. У США існують усі зазначені вище
схеми здійснення підготовки викладачів за альтернативною моделлю. В
Україні

альтернативними закладами освіти, що здійснюють підготовку

викладачів є інститути, факультети і відділення інших професій, де термін
навчання залежить від рівня підготовки і становить від одного до трьох років.
Однією з основних проблем є проблема розробки навчальних планів
професійної підготовки викладача. Раніше переважав технократичний
предметно-орієнтований підхід. Вважалося, що якщо майбутній фахівець
вивчить успішно в процесі навчання певні курси загальноосвітніх,
спеціальних, професійних дисциплін і пройде практику, то надалі в процесі
своєї професійної діяльності на основі самоосвіти він розвинеться у
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висококваліфікованого професійного педагога. При цьому в багатьох країнах,
наприклад, у США, Великобританії, Німеччині, переважала практична
підготовка, а в інших, наприклад, у Франції, навпаки, теоретична підготовка
майбутніх викладачів у закладах вищої освіти.
В Україні у професійній підготовці викладачів увага надається
переважно спеціальній підготовці, у відсотковому співвідношенні майже в
2 рази більше часу порівняно з Великобританією і США. У той же час на
психолого-педагогічні дисципліни виділяють у 2,5 рази і на педагогічну
практику більш, ніж у 3 рази менше часу, вважаючи, що фундаментальне
вивчення усіх дисциплін компенсує це у професійній підготовці (Хмель, Н.,
2000).
Початок

педагогічної

кар’єри

традиційно

вважається

найбільш

відповідальним етапом у процесі професійного становлення викладача.
Претенденти на посаду викладача і постійні викладачі потребують програм,
пов’язаних

із

професійного

розвитком
зростання,

педагогічної
орієнтування

майстерності,
на

роботу в

для

власного

закладі

освіти,

вдосконалюючись у викладацькій і дослідницькій діяльності, створюючи
професійні співтовариства. Самовдосконалення розглядається як одна із
складових, що є необхідною для успіху, і, згідно дослідження, проведеного в
1999 році консалтинговою фірмою «Nierenberg Group» у Нью-Йорку,
86% працівників розглядають сучасні вміння і навички як вирішальні в своїй
професії (Shah, A., Sterrett, C., Chesser, J., 2001, p. 22-29).
Як один з прикладів розвитку педагогічної майстерності науковці
розглядають практику колегіального рецензування освітньої діяльності і
визначають це як будь-яку взаємодію, за якої викладачі беруть участь у
науковому обговоренні освіти, а не обмежуються оцінюванням діяльності
інших (Quinlan, K., Akerlind, G., 2000, p. 23-52). Така взаємодія не тільки
дозволяє обговорювати найкращий практичний досвід, а також гарантує, що
розвиток

педагогічної

майстерності

є

компетенцією

викладачів-

професіоналів, визнає складність самостійного вивчення мистецтва і науки
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викладання і діє як додаткове джерело інформації для студентів з метою
отримати від них оцінку ефективності освітнього процесу (Toth, K.,
McKey, C., 2010, p. 53-69).
В останні роки на Заході започатковані 2 основних проекти, що
стосуються колегіального рецензування освітньої діяльності. Першим було
створення Американської асоціації вищої освіти в середині 90-х років
XX століття (Hutchings, P., 1996). Цей проект, до якого були залучені
36 факультетів-учасників з 12 університетів США, застосовував різні
підходи, пов’язані зі співробітництвом. Другий великий проект розпочався у
Великобританії у 2002 році (Lomas, L., Nicholls, G., 2005, p. 137-149).
Стратегічний план Громадської Ради вищої освіти на 2003 – 2008 роки
передбачав просування оцінювання педагогічної майстерності до такого
високого ступеню, як і оцінювання дослідження.
К. Куінлан і Дж. Акерлінд провели порівняльне вивчення заходів на
двох факультетах в рамках проекту Американської асоціації вищої освіти,
маючи

намір

дослідити

вплив

академічної

культури

на

успішне

впровадження проекту. Заходи, обрані кожним із факультетів, значним
чином відрізнялися за метою і змістом. Один із факультетів організував
групи викладачів, надаючи можливість викладачам факультету зустрічатися
для обговорення питань, пов’язаних із викладанням (наприклад, расові,
гендерні

відмінності,

психологічний

клімат

в

аудиторії,

залучення

викладачів-асистентів у великих групах). Інший факультет провів огляд
навчального курсу, під час якого 7 добровільних викладачів факультету
визначили елементи і надали приклади якісного викладання і засвоєння
навчального матеріалу студентами. Автори дослідження дійшли висновку,
що незважаючи на те, що в кожному випадку було враховано контекст
факультету (наприклад, були обрані добровільні групи викладачів з метою
розвитку професійної майстерності, це мало гарантувати, що проект
колегіального

рецензування

освітньої

діяльності

не

розглядається

факультетом як оцінювальний чи каральний з боку адміністрації), не було
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проведено оцінювання потреб з метою дослідити, що могло б задовольнити
потреби всіх викладачів факультету. Що стосується груп викладачів, лише
50% викладачів брали участь у роботі цих груп, це є свідченням того, що цей
проект не задовольняв вимоги всіх викладачів факультету (Quinlan, K.,
Akerlind, G., 2000, p. 23-52).
До заходів, які проводилися в межах проекту Американської асоціації
вищої освіти, належали відвідування занять, співбесіди зі студентами,
програми наставництва, створення портфоліо викладача. С. Данбар наводить
такий приклад: усі викладачі факультету, залучені до викладання певного
навчального курсу, добровільно брали участь у щотижневих зустрічах з
метою обговорення того, що спрацьовує, а що ні в аудиторії. С. Данбар
зазначає,

що

успіх

цього

проекту

призвів

до

розвитку

«більш

консультативної, колективної моделі викладання курсу» (Dunbar, S., 1996,
p. 56-58).
Л. Ломас і Дж. Ніколлс провели дослідження, під час якого одна
модель колегіального рецензування застосовувалась в усьому університеті.
Проект вимагав обов’язкової участі, але був зосереджений насамперед на
професійному зростанні і передбачав, щоб один раз на рік проводилося
спостереження за роботою кожного викладача в аудиторії. З метою
обговорення між спостерігачем і викладачем факультету, за роботою якого
спостерігали, проводилися зустрічі до і після спостереження. Анонімний звіт
надсилався до адміністрації факультету з метою поділитися вдалим досвідом
і визначити потреби, пов’язані з розвитком педагогічної майстерності.
Л. Ломас і Дж. Ніколлс вказали на те, що більшість викладачів факультету
прийняли і визнали колегіальне рецензування освітньої діяльності цінним,
хоча незначна меншість відкрито висловила неприязне ставлення до цього
(Lomas, L., Nicholls, G., 2005, p. 137-149).
Заклади вищої освіти орієнтуються більше на засвоєння навчального
матеріалу, ніж просто на викладання його. На підставі проведених
досліджень зарубіжного досвіду навчальної діяльності українська вчена
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М. Лещенко стверджує, що традиційний одновимірний підхід до навчальної
діяльності є щонайменше неефективним і дуже часто навіть шкідливим для
навчального процесу, і радить викладачам з метою вивчення відмінностей і
особливостей, що характеризують пізнавальний процес кожного студента,
звернутися до теорії множинного інтелекту, розробленої американським
психологом, фахівцем у галузі когнітивної психології та педагогіки
Г. Гарднером (Лещенко, М., 2017, с. 115-116).
Узагальнюючи

ідеї

Г. Гарднера,

М. Лещенко

наводить

такі

рекомендації для викладачів щодо втілення теорії множинного інтелекту в
навчальних практиках:
− індивідуалізувати стиль викладання (відповідно до найбільш
ефективного методу сприймання навчального матеріалу для кожного
студента) (Gardner, H., 2016). Індивідуалізація передбачає наявність у
викладачів знань про особливості пізнавальної діяльності кожного учня, його
інтелектуальний профіль, надання можливостей учням навчатися в такий
спосіб, що є найбільш ефективним (Лещенко, М., 2017, с.127);
− плюралізувати шляхи подачі матеріалу (вивчати важливий матеріал
множинними способами) (Gardner, H., 2016). Плюралізація означає, перш за
все, вирішення педагогами обсягу навчального змісту, який дійсно важливо
для учнів знати, вивчити і зрозуміти. Другим кроком є передача цієї
інформації учням у різних форматах та за допомогою різних засобів, тим
самим активізуючи різні види інтелектів. Коли навчання реалізується
плюралістично, тобто коли навчальна інформація представляється в кількох
формах, то створюються умови для глибокого розуміння учнями змісту
навчального матеріалу (Лещенко, М., 2017, с.127).
Проте, автор теорії визнає складність індивідуалізації навчального
процесу у великій за кількістю студентів групі і наголошує на необхідності
бути гнучким та інноваційним, використовувати різні технології, залучати
інших викладачів до навчання, попросити більш досвідчених студентів
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допомогти іншим, тобто використовувати те, що він називає «педагогічним
інтелектом» (Gardner, H., 2015).
Оскільки відбувається така переорієнтація з простого викладання
навчального матеріалу на безпосереднє його засвоєння, університети
визнають необхідність підтримувати викладачів у той час, як вони
починають сприймати і більш чітко висловлювати необхідність розвитку
педагогічної майстерності. Таким чином розвиток педагогічної майстерності
визнається необхідним для викладачів і є очікуваною частиною значного
професійного зростання. Користь, отримана в результаті впровадження
програм розвитку педагогічної майстерності у закладах вищої освіти, не
може піддаватися сумніву, оскільки цей процес покращує клімат у
педагогічному колективі і допомагає як початківцям, так і досвідченим
викладачам удосконалити свої педагогічні вміння і навички.
«SUCCEED» – програма, що є частиною об’єднання технічних закладів
освіти США, яким було надано фінансування на 10-річний термін для того,
щоб розробити, випробувати і оцінити новий курс і навчальний план.
Первинною метою програми була розробка нових навчальних методів,
матеріалів і програм із другорядним акцентом на розповсюдження і загальне
утвердження. Була створена команда для активації, використання навчальних
підходів з метою покращення засвоєння матеріалу студентами. Дані,
отримані цією програмою, показали, що участь викладачів включала в себе
програму наставництва, відвідання семінарів з методики викладання,
створення педагогічних центрів на території університету. 65% викладачів
повідомили, що практикують відхід від безпосереднього читання лекцій та
індивідуальних домашніх завдань до навчального методу, що зосереджується
на тих, хто навчається (Brawner, C., Felder, R., Allen, R., Brent, R., 2002,
p. 393-396).
Програми розвитку педагогічної майстерності надають викладачам
закладів вищої освіти можливість розвинути професійні інтереси. Вони
також допомагають викладачам у роботі, спрямованій на розробку портфоліо
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викладача, критичному обдумуванні навчального плану, вдосконаленні
підходів до оцінювання в системі вищої освіти. Науковці С. МакЛоулін,
С. Самюелс вважають, що викладачі прийняли ідею розвитку педагогічної
майстерності тому, що це дає можливість бути кращим викладачем, колегою,
дослідником, укладачем навчальних планів, краще розуміти студентів і
процес засвоєння ними навчального матеріалу (McLoughlin, C., Samuels, C.,
2002).
У

своїй

книзі

«Становлення

критично

мислячого

викладача»

С. Брукфілд вказує на чотири призми, крізь котрі розглядається розвиток
педагогічної майстерності: автобіографії тих, хто навчає, і тих, хто
навчається; очі студентів; досвід колег; теоретична література (Brookfield, S.,
1995). За словами С. Брукфілда будь-який автобіографічний аналіз «ставить
нас на роль іншого… Ми пов’язані з тим, що наші студенти відчувають, і
дослідження наших автобіографій як викладачів є часто першим кроком на
критичному шляху» (Brookfield, S., 1995, p. 29). Дж. Акерлінд також
зазначає, що самооцінка дозволяє викладачам постійно розвивати власне
розуміння своєї діяльності (Akerlind, G., 2007, p. 30). С. Уестон та
Л. МакАлпайн зауважують, що викладачі мають оцінювати майстерність, а
також особисті професійні знання (Weston, C., McAlpine, L., 2001, p. 92).
Наступний крок – це побачити себе очима своїх студентів. «Бачити
себе, як студенти бачать нас, допомагає нам дізнатися про ті дії і
припущення, які або підтримують, або ставлять під сумнів існуючі
взаємостосунки в аудиторії» (Brookfield, S., 1995, p. 30). Розуміння того, як
студенти бачать викладачів, допомагає забезпечити гарантію того, що вони
вірно сприймають значення матеріалу, що викладається. К. Кребер і
П. Крентон пропонують збирання відгуків від студентів і проведення
дослідницького проекту стосовно навчання студентів (Kreber, C., Cranton, P.,
2000, p. 488). Також канадські науковці виступають із пропозицією
проводити дослідження в аудиторії і використовувати результати для
внесення змін у процес викладання (Theall, M., Centra, J., 2001, p. 39).
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Запрошення колег на аудиторні заняття може допомогти викладачеві
побачити поведінку, яка зазвичай прихована від його бачення. Їхній опис
того, що вони бачать, може допомогти викладачеві подивитися на його
власну практику в новому світлі. М. Теол і Дж. Сентра пропонують
колегіальне рецензування викладання і обговорення змісту навчального
курсу з колегами (Theall, M., Centra, J., 2001, p.37). С. Уестон і Л. МакАлпайн
радять викладачам долучатися до асоціації викладачів певної дисципліни і
міждисциплінарних асоціацій з метою обміну інформацією про викладання
(Weston, C., McAlpine, L., 2001, p. 91).
Теоретична література може надати чисельні пояснення знайомих, але
незрозумілих ситуацій. Проте важко переконати викладачів університетів у
необхідності читати літературу з теорії і практики освіти (Brookfield, S., 1995,
p. 38). К. Трігвелл та інші стверджують, що знання, збирання і читання
літератури, яка стосується навчання і викладання, є критичним. Деякі
викладачі закладів вищої освіти надають перевагу вивченню стислого
викладу досліджень, що надсилається їм з навчальних центрів (Trigwell, K.,
Martin, E., Benjamin, J., Prosser, M., 2000, p. 159).
Українські науковці також наголошують на важливості самоосвіти у
розвитку педагогічної майстерності викладача. Зокрема, О. Тринус основною
метою самоосвітньої діяльності викладача визначає підвищення професійної
майстерності, подолання недоліків фахової підготовки, набуття професійного
досвіду, духовний розвиток особистості, її самовдосконалення. Успішне
вирішення цієї проблеми можливе шляхом запровадження колективних та
індивідуальних

форм

самоосвітньої

діяльності

–

читання,

вивчення

передового педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації на тимчасових
педагогічних курсах (Тринус, О., 2017, с. 80).
К. МакКінні визначає наукову складову педагогічної майстерності як
систематичне дослідження або вивчення викладання і навчання, що є
необхідним для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу, і
обговорення результатів дослідження і вивчення з іншими. Вона посилається
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на дослідження, проведене К. Кребер (Kreber, C., 2003, p. 93-121), у якому
зазначалося, що досвідчені викладачі, на відміну від експертів з наукової
складової розвитку педагогічної майстерності, оцінюють навчання і
викладання на наукових засадах як ефективне. На думку експертів, наукова
складова

була

пов’язана

з

колегіальним

рецензуванням,

а

також

викладанням, притаманним ученим (McKinney, K., 2004, p. 8). Викладачі, що
займаються науковими дослідженнями розвитку педагогічної майстерності,
мають за мету підвищити рівень викладання і навчання не тільки в аудиторії,
а також за її межами.
К. МакКінні погоджується з поглядами П. Хатчінгс і Л. Шульмана
(Hutchings, P., Shulman, L., 1999), котрі стверджують, що викладання на
наукових засадах не є синонімом викладання на високому рівні. Воно
поєднує педагогічний досвід із науковим дослідженням, є постійним і
накопичувальним інтелектуальним дослідженням шляхом спостереження і
вивчення викладачами природи навчання і впливу викладання на нього
(McKinney, K., 2004, p. 3-19).
Е. Мартін та інші стверджують, що наукова складова педагогічної
майстерності включає в себе три споріднених види діяльності: застосування
існуючих знань про викладання і навчання, аналіз власного досвіду
викладання і вивчення навчальної дисципліни, публічний обмін думками про
викладання і вивчення цієї дисципліни (Martin, E., Benjamin, J., Prosser, M.,
Trigwell, K., 1999, p. 326-334). У своїх подальших публікаціях ці автори
описують викладання і навчання на наукових засадах як знання педагогічної
літератури, покращення засвоєння студентами навчального матеріалу
шляхом вивчення своїх студентів і свого педагогічного досвіду, більш
високий рівень педагогічної майстерності як прямий наслідок більш якісних
знань, отриманих з педагогічної літератури, обмін думками з викладачами
певної дисципліни стосовно підвищення рівня засвоєння навчального
матеріалу студентами (Martin, E., Prosser, M., Trigwell, A., Ramsden, P.,
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Benjamin, J., 2000, p. 387-412; Martin, E., Trigwell, A., Prosser, M., Ramsden, P.,
2003, 247-259).
Дослідницька Рада Гановера опублікувала доповідь «Навчальні
технології і академічна трансформація у вищій освіті», в якій порівнюються
різні форми навчання, що обговорюються у Національному центрі
академічної трансформації (National Center for Academic Transformation). У
доповіді розглядаються такі моделі: додаткова модель (традиційний курс із
деякою кількістю матеріалу з електронних ресурсів), модель заміщення
(змішана), котра замінює деяку кількість аудиторних занять заняттями в
режимі он-лайн, модель «магазину», котра виключає всі аудиторні заняття і
замінює їх послугами навчально-дослідницького центру, що використовує
переважно електронні освітні ресурси, дистанційна модель, що передбачає
заняття лише в режимі он-лайн, і модель «буфету», котра пристосовує
освітнє середовище до кожного студента (The Hanover Research Council,
2008).
Питання, що стосуються підготовки викладачів і якості їхньої роботи,
призвели до розповсюдження альтернативних шляхів розвитку педагогічної
майстерності в усьому світі (нетрадиційні університетські програми). Їм
надається особлива увага в нерегульованій державою системі педагогічної
освіти США, де більшість штатів працюють за альтернативними програмами.
Сертифікаційна програма «Teach for America» (TFA) пропонує
альтернативні шляхи для випускників закладів вищої освіти, котрі, можливо,
не

розглядали

викладання

як

професію.

Іншими

альтернативними

сертифікаційними програмами в США є «Boston Teacher Residency»,
«Chicago Teaching Fellows», «New York Teaching Fellows». Ці ініціативи
гарантують посади викладачів за конкурсом і виплачують заробітну плату на
початковому етапі педагогічної освіти.
У своєму огляді літератури з альтернативної педагогічної освіти
Л. Бреннан і Р. Райхардт рекомендують перехід від зосередженості на
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пропонуванні різних шляхів до критичного вивчення методів і положень
традиційних програм педагогічної освіти (Brannan, L., Reichardt, R., 2002).
Останніми роками у Канаді більше уваги надається викладацькій
діяльності в університетах. Існування центрів викладання і навчання в
університетах Канади, надання

сертифікатів викладача

випускникам,

використання портфоліо викладачів та інших форм оцінювання педагогічної
майстерності свідчать про більш усвідомлену важливість якості викладання у
закладах вищої освіти. Навчальні центри пропонують велику кількість
інформації про високий рівень викладання, якою можуть скористатися
викладачі для розвитку своєї педагогічної майстерності, та постійно
працюють над удосконаленням комплексу послуг, для того щоб залучити
якомога більше викладачів до пошуку шляхів досягнення високого рівня
педагогічної майстерності.
До 90-х років минулого століття розвиток педагогічної майстерності
викладача в Європі був, головним чином, закритою, «національною
справою». З початку 90-х років XX століття перед європейськими
національними системами освіти постають нові виклики: «внутрішня
інтернаціоналізація»
аспектів,

Європи

включаючи

освіту.

(процес
У

європеїзації)

процесі

торкнулася

поступового

різних

європейського

«зближення» останніх десятиліть освіта залишалася довгий час не на
першому плані. Сьогодні в ЄС освіта отримує більшу підтримку, тому що
професійні кваліфікації є важливими для економічного співробітництва.
На

практичному

співробітництво

рівні

наприкінці

80-х

років

XX

століття

між освітніми інститутами країн-членів ЄС значно

посилилося. Дуже важливим для розвитку педагогічної майстерності було
запровадження спеціальних програм співробітництва в ЄС, це сприяло
подальшій співпраці в галузі освіти. Наприклад, програма Темпус пропонує
багато можливостей для посилення співпраці між інститутами педагогічної
освіти з більше, ніж 50 країн, серед яких не тільки європейські країни.
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Асоціація педагогічної освіти в Європі (Association for Teacher
Education in Europe – ATEE) сьогодні є дуже відомою неурядовою
європейською організацією, що налічує більше, ніж 600 членів з більше, ніж
40 країн, яка зосереджує свої зусилля на розвитку професійної майстерності
викладачів. На початку 90-х років XX століття ATEE підготувала
порівняльний аналіз навчальних планів підготовки викладачів у країнахчленах ЄС (Miller S., Taylor, Ph., 1993), це було дуже важливим у перші роки
посилення європейського співробітництва в галузі педагогічної освіти і
залишається важливим сьогодні.
На початку 90-х років XX століття Європейський профспілковий
комітет освітян (European Trade Unions Committee for Education – ETUСE)
опублікував звіт «Про педагогічну освіту в Європі», у якому розглядалася
низка таких питань, як організація, зміст педагогічної освіти, європейський
вимір і мобільність, рівні можливості і міжкультурна освіта (ETUCE, 1994).
У Європі педагогічна освіта є галуззю, яка залишається більш
регульованою, ніж інші сектори вищої освіти. Це означає, що педагогічна
освіта перебуває у самому центрі уваги громадськості. Мінімальні стандарти
та рекомендації були визначені Міністерствами освіти чи університетами.
Іноді рівень регулювання розглядається як надто суворий, як, наприклад, у
Нідерландах, де Міністерство освіти приймає рішення щодо кваліфікаційної
структури, а також знань викладачів та планує запровадження національних
тестів для викладачів (Романюк, О., 2018d, с. 63-65). Відповідно до вимог,
існуючих у європейському освітньому просторі, в усіх країнах відбулося
оновлення навчальних планів педагогічної освіти. Важливим було в першу
чергу прийняти рішення щодо рівня необхідної педагогічної освіти для
різних типів викладачів: навчати їх на першому чи другому циклі навчання.
Дослідження навчальних програм педагогічної освіти в Європейському
Союзі, виконане Фінським Інститутом Дослідження Освіти (Finnish Institute
for Educational Research), стосувалося інститутів педагогічної освіти,
розвитку педагогічної майстерності. Дослідження виявило велику різницю
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між країнами щодо навичок і ключових компетенцій, необхідних для
підготовки до професії викладача. Тільки 5 з 27 країн визначили детально
компетенції викладача на національному рівні. У 18 країнах національні
компетенції були адаптовані або в подальшому визначені на нижчому рівні,
наприклад, на рівні педагогічного інституту. У 4 країнах вимоги щодо
компетентності повністю визначені на нижчому рівні. Деталі навчальних
планів педагогічної освіти завжди, принаймні частково, визначені на рівні
інститутів. Такі країни, як Фінляндія, Естонія, Чеська Республіка, Хорватія,
Словенія,

вирішили

надавати

освіту

всім

викладачам

на

другому

(магістерському) рівні вищої освіти протягом 5 років навчання (так звана
«магістерізація» педагогічної освіти). Інші країни, такі як Норвегія,
Нідерланди, Швеція, прийняли дещо гнучкішу систему, котра організована за
двома моделями підготовки викладачів: модель паралельної підготовки, за
якої академічні дисципліни вивчаються разом із дисциплінами психологопедагогічного циклу впродовж усього періоду навчання і присвоюється
кваліфікація «бакалавр освіти», і модель послідовної підготовки, за якої
спеціальні курси з педагогічних дисциплін і методики викладання
пропонуються лише після отримання кваліфікації з певної спеціальності
(Musset, P., 2010, p. 19).
Для деяких країн приєднання до європейського освітнього простору
стало значним викликом і призвело до ґрунтовних структурних змін. Для
інших, наприклад, Фінляндії, де вже раніше існував ступінь магістра для всіх
майбутніх викладачів, перехід до європейського освітнього простору став
радше стадією національного оцінювання навчальних планів педагогічної
освіти, ніж фундаментальними змінами (Романюк, О., 2017a, с. 178-180).
Нещодавно робота на рівні магістратури була запроваджена в програми
початкової педагогічної освіти в Великобританії. Зараз викладачі можуть
отримати декілька кредитів на магістерському рівні, які потім можуть бути
визнані як частина подальшої навчальної програми на здобуття ступеню
магістра освіти. У 2010 році була запроваджена в дію експериментальна
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програма підготовки магістрів викладання і навчання (Master’s in Teaching
and Learning – MTL) і планується, що ця нова кваліфікація може бути
присвоєна всім випускникам педагогічних закладів.
Одним із наслідків приєднання до європейського освітнього простору є
більш уніфікована і краще визначена професійна частина педагогічної освіти,
що складає 1 рік навчання і включає окрім більш традиційних компонентів
(психологія,

дидактика,

методика

викладання

дисципліни)

елементи

соціології, філософії освіти. У деяких країнах також включають методологію
дослідження з наголосом на якісне дослідження, щоб дати змогу викладачам
розвинути дослідницьку орієнтацію у своїй професійній роботі (Фінляндія,
Словенія). У багатьох випадках це означає також більшу збалансованість між
академічною

і

професійною

«професіоналізації»

частинами

педагогічної

освіти

навчальних
в

планів.

традиційних

Процес

академічних

інститутах протікає повільно, оскільки він вимагає змін у розумінні завдань.
Іншою спільною рисою оновлених навчальних планів є посилення
практичної підготовки на базі закладів освіти у кількісному та якісному
вираженні. Практика складає від 5 до 15 тижнів. Деякі країни вже мають
давню традицію інтенсивного ознайомлення з майбутньою професією під час
навчання, починаючи з першого курсу, інші розвивають її. Практична
частина по-різному зосереджена на різних стадіях, наприклад, початкова,
спостерігаюча, предметна, дослідницька, комплексна практика в Чеській
Республіці,

спостереження,

активне

проведення

деяких

уроків

під

керівництвом викладача і, нарешті, самостійне викладання в Словенії,
Нідерландах. В останньому випадку студенти проходять педагогічну
практику протягом півроку наприкінці навчання. Практика проходить під
керівництвом викладачів університету, а також викладачів відповідних
дисциплін із закладів освіти, що співпрацюють з університетом; партнерство
факультетів

та

інших

закладів

освіти

підкріплюється

відповідними

проектами Європейського Союзу. У деяких країнах існують спеціальні
підготовчі заклади освіти. Під час оцінювання практики все більше
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використовується портфоліо. В інших – зовсім не існує випробувального
періоду – викладач отримує повну кваліфікацію чи ліцензію в момент
завершення навчання у закладі вищої освіти (наприклад, Нідерланди),
оскільки великий обсяг самостійної практики в закладі освіти робить
спеціальний початковий період менш необхідним. У більшості випадків
викладач, котрий щойно отримав кваліфікацію, проводить перший рік, а,
можливо, й два, у якості стажиста, під уважним керівництвом наставника,
маючи неповне навантаження викладача. Наприкінці цього періоду він
складає державний іспит, що надає йому повне право працювати викладачем
(Romaniuk, O., 2015b, p. 90). Університети, як правило, не залучаються до
цього процесу. Наставник може мати меншу кількість годин педагогічного
навантаження у якості компенсації за виконання обов’язків наставника.
Естонія може служити прикладом системного підходу до підтримки
викладачів, які щойно отримали кваліфікацію. У 2004 – 2005 роках була
запроваджена програма першого року для всіх викладачів. Вони мають
відвідувати курси в організованих університетами центрах першого року, де
також готують наставників до виконання завдання підтримки викладачівпочатківців. Оцінювальне дослідження, виконане за цією випробувальною
програмою, виявило три спільних для європейських країн аспекти, що
потребують удосконалення: підвищення показників готовності молодого
викладача до педагогічної діяльності, підготовка наставників до їхньої ролі і
розвиток готовності керівництва закладу освіти до підтримки молодих
викладачів. Підготовка наставників пропонується у багатьох країнах
(Нідерланди, Швеція, Словенія), але не є обов’язковою.
Державні іспити наприкінці випробувального періоду дуже різняться за
обсягом і змістом. У деяких випадках процес дуже вимогливий, складається з
усних і письмових іспитів з предмету, дидактики та інших, подібно до
«другого диплому» (Румунія). У деяких випадках викладач має довести свою
компетентність, провівши відкрите заняття перед комісією (Хорватія). У
Словенії кандидат має представити документацію стосовно певної кількості
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занять, що були відвідані і позитивно оцінені наставником і представником
керівництва закладу освіти, а також скласти іспити з правової системи
Європейського Союзу і Словенії, законодавства у сфері освіти та зі
словенської мови.
У більшості країн пропонується післядипломне навчання, що може
включати здобуття докторського ступеню, отримання кваліфікації для
викладання іншої (другої чи третьої) дисципліни або підготовку до
виконання особливих обов’язків (наприклад, надання консультацій, робота зі
студентами з особливими потребами) (Poẑarnik, B., 2011, p. 22-31).
У ході дослідження особливостей розвитку педагогічної майстерності
ми виявили, що існують такі важливі парадигми педагогічної майстерності:
ефективний (результативний) викладач, рефлективний викладач, викладачдослідник, що підкреслюють різні аспекти в системі педагогічної освіти.
Модель ефективного (результативного) викладача є домінантною в
урядових документах у всіх розвинутих країнах. Вона тісно пов’язана з
економічно спрямованим поглядом на освіту, що підкреслює необхідність
того, щоб викладачі готували студентів до участі в успішному розвитку
економіки їхніх країн. З політичної точки зору не є доцільним відхиляти цю
модель,

оскільки

вона

підкреслює

можливість

для

всіх

студентів

використовувати свій найкращий потенціал і, як наслідок, зробити внесок у
суспільство та економіку. Такий підхід може бути застосованим у
національному рекомендованому навчальному плані та національній системі
оцінювання. Саме цей аспект освіти у Великобританії останнім часом зазнав
значних змін і є важливою темою обговорення. У Шотландії впроваджується
навчальний план розвитку педагогічної майстерності (Curriculum for
Excellence), що дає можливість більшої професійної автономії.
І. Гекстолл і П. Магоні опублікували звіт про те, як стандарти
розроблялися

та

впроваджувалися

в

контексті

Великобританії

під

керівництвом Управління педагогічної освіти (Hextall, I., Mahony, P., 2000,
p. 323-342). На відміну від більш «політизованої» моделі ефективного
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(результативного) викладача спільним для інших двох парадигм є те, що ці
моделі виникли з педагогічної професії та інститутів педагогічної освіти.
Поняття про викладання як рефлективну діяльність з’явилося у
Великобританії у відповідь на зростаючий вплив моделі ефективного
(результативного) викладача, котра розглядалася деякими дослідниками як
така, що обмежує професіоналізм викладача, а не підвищує його (Stronach, I.,
Corbin, B., McNamara, O., Stark, S., Warne, T., 2002, p. 109-138; Harley, S.,
2002, p. 187-205). Філософські засади моделі рефлективного викладача
подаються в роботах американського педагога Дж. Дьюі, в яких розроблено
підхід до викладання, що передбачає перехід викладачів до активного
прийняття рішень (Dewey, J., 1933). Подібні ідеї в подальшому розроблялися
Д. Шоном, котрий в роботі «Рефлективний практик» підкреслив важливість
оцінювання і теорії у прийнятті рішень (Schon, D., 1983), та були розвинуті
на практиці Е. Поллардом і його колегами, котрі опублікували низку праць,
включаючи довідники, з «рефлективного викладання» (Pollard, A., Tann, S.,
1987; Pollard, A., Anderson, J., Maddock, M., Swaffield, S., Warin, J.,
Warwick, P., 2008). В основу цієї моделі покладено циклічний підхід:
планування, забезпечення, діяльність, збір інформації, аналіз інформації,
оцінка і відображення в літературі і потім планування наступного кроку.
Елементом цієї моделі є зобов’язання особистого професійного розвитку
через практику. Саме ця модель міцно утвердилась у закладах педагогічної
освіти Великобританії. Велика кількість досліджень початкової педагогічної
освіти, які були проведені Д. Фурлонгом та іншими, виявили, що в
приблизно 70% програм педагогічної освіти в університетах і коледжах
використовувався якийсь варіант «рефлективного викладання» (Furlong, J.,
Barton, L., Miles, S., Whiting, C., Whitty, G., 2000).
Підхід «рефлективного викладання» також є важливим для досвідчених
викладачів. У своїй роботі з вивчення дослідницької програми викладання і
навчання «Як навчитися вчитись» («Learning to Learn») Д. Педдер та інші
виявили, що існують значні можливості для навчання викладачів в умовах
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аудиторії через впровадження наукових досліджень, співпрацю з колегами,
консультації зі студентами. Вони розглядали навчання як таке, що має високу
потенційну цінність. Проте, відзначається також відносно високий ризик, і
деякі викладачі почуваються менш комфортно за таких підходів (Pedder, D.,
Procter, R., Swaffield, S., William, D., 2006).
«Рефлективне викладання» не включає в себе орієнтацію викладача на
дослідження, хоча на цю модель можуть сильно впливати ідеї низки
науковців, котрі висувають саме цю концепцію (Forde, C., McMahon, M.,
McPhee, A., Patrick, F., 2006). У Великобританії виникнення поняття
«викладач як дослідник» зазвичай пов’язують із роботами Л. Стенхауса
(Stenhouse, L., 1975) , котрий стверджував, що викладачі мають застосовувати
дослідницький підхід у своїй роботі. Він описав це як форму розробки
навчального плану. За цією моделлю викладачів заохочують проводити
систематичне дослідження у своїх аудиторіях, розвивати свою педагогічну
майстерність і ділитися спостереженнями з іншими педагогами.
Також слід зауважити, що в різні часи такі підходи отримали офіційну
підтримку через фінансовані державою схеми в Шотландії та Англії
(McNamara, O., 2002; Furlong, J., Salisbury, J., 2005, p. 45-83; Hulme, M.,
Menter, I., Kelley, D., Rusby, S., 2010, p. 39-46). Дослідження, що проводяться
викладачами, відіграють помітну роль у сучасних підходах до професійного
розвитку

(Campbell, A.,

McNamara, O.,

Gilroy, P.,

2004;

Campbell, A.,

Groundwater-Smith, S., 2009) і, як вважають Б. Бернс і Т. Гайдн, «поновлюють
заряд енергії викладачів» (Burns, B., Haydn, T., 2002, p. 301-321). Тому
здається можливим вважати модель «викладача-дослідника» сумісною з
моделлю «результативного викладача». П. Понте та інші провели вивчення
описових кейсів у США, Австралії та Великобританії стосовно програм, які
мали за мету започаткувати дослідження у початковій педагогічній освіті.
Вони зробили висновок, що існує необхідність знайомити майбутніх
викладачів з підходами до викладання, зорієнтованими на дослідження, на
етапі початкової освіти, щоб закласти міцне підґрунтя для подібним чином

56

змодельованого розвитку педагогічної майстерності та створити можливості
для змістовної самоосвіти (Ponte, P., et al., 2004, p. 571-588).
Деякі з найбільш розвинутих підходів до викладача як дослідника
розробляються в Європі (Altrichter, H., Feldman, A., Posch, P., Somekh, B.,
2008; Ronnerman, K., 2008, p. 157-173), Північній Америці (Cochran-Smith, M.,
Lytle, S., 1993; Cochran-Smith, M., Lytle, S., 2009) і Австралії (GroundwaterSmith, S., 2006, p. 124-131; Diezmann, C., 2005, p. 181-193; Carrington, S.,
Deppeler, J., Moss, J., 2010, p. 1-13).
Можна виділити такі загальні тенденції в розвитку педагогічної освіти
в світі:
1) зростання ролі багатопрофільних закладів вищої освіти, які
одночасно готують фахівців різних спеціальностей і професій, у підготовці
викладачів;
2) підвищення вимог до вступників до педагогічних закладів освіти,
подовження терміну навчання в США з 4 до 5 років, у Великобританії – з 2
до 3 років у коледжах і з 3 до 4 - 5 років в університетах;
3) посилення уваги до професійної орієнтації на педагогічні
спеціальності в школі, сім’ї, закладах вищої освіти, вдосконалення структури
організації, форм і методів педагогічної орієнтації, розробка форм
діагностики і тестування особистості студента, його психофізіологічних
характеристик, цілей і мотивів у процесі навчання;
4) визнання головним завданням для підвищення якості підготовки
викладачів як зі спеціальних, так і з психолого-педагогічних дисциплін,
розробку ефективної програми навчання, в якій знайшли б відображення усі
досягнення науки, пов’язані з удосконаленням педагогічної освіти;
5) зростання кількості психолого-педагогічних дисциплін, незважаючи
на незначне зменшення кількості годин, що виділяються на них у закладах
вищої

освіти

і

коледжах,

застосування

принципів

елективності

й

інтегративності, підвищення вимог як до змісту цих дисциплін, так і до
якості

викладання,

застосування

інтенсивних,

розвивальних

методів
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навчання, широке використання інформаційних технологій у процесі
навчання. Подібна тенденція спостерігається при викладанні спеціальних і
методичних дисциплін. У Великобританії і США більша увага надається
загальним і гуманітарним дисциплінам;
6) збільшення тривалості проходження педагогічної практики у США і,
особливо, у Великобританії і, навпаки, скорочення тривалості педагогічної
практики в Україні у зв’язку з переходом до університетської освіти; надання
більшої уваги розвитку в майбутніх викладачів самостійності й активності у
набутті практичних навичок у майбутній професії під час проходження
педагогічної практики;
7) надання більшої уваги проблемі розвитку педагогічної майстерності
викладачів у системі післядипломної освіти, врахування побажань і вимог
викладачів при складанні програм на курсах підвищення кваліфікації,
застосування особистісно-орієнтованих методик навчання;
8) різка зміна у позитивний бік ставлення до проблеми професійної
адаптації викладачів-початківців у Великобританії і США, про це свідчить
зростаюча кількість досліджень психологічних, соціальних та інших аспектів
цієї проблеми; при цьому розглядаються питання як професійного
становлення молодих викладачів, так і атмосфери закладу освіти як
соціального середовища, питання взаємовідносин із наставниками, колегами
і керівництвом.
1.3. Нормативно-правове забезпечення підготовки викладачів
економічних дисциплін в Україні
З приєднанням України до європейського освітнього простору,
відбуваються серйозні зміни в стратегії і практиці освітнього процесу, в його
структурі і змісті, формується єдина система контролю якості академічної і
професійної підготовки викладачів.
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У ході аналізу законодавчого забезпечення, що передбачає підготовку
викладача закладу вищої освіти, ми з’яcували, що законодавство України про
вищу освіту, яке ґрунтується на Конституції України, складається з таких
законів України, як «Про освіту» (Закон України «Про освіту», 2017), «Про
наукову і науково-технічну діяльність» (Закон України «Про наукову і
науково-технічну діяльність», 2015), «Про вищу освіту» (Закон України «Про
вищу освіту», 2014), та правових актів, прийнятих відповідно до нього.
Проте, у нормативно-правовому забезпеченні вищої освіти в Україні
постійно відбуваються зміни, зумовлені інтеграцією вищої освіти України в
європейський освітній простір. Розробляє загальні положення стосовно
організації освітньо-наукової діяльності в Україні, а також забезпечує
реалізацію політики держави в сфері вищої освіти Міністерство освіти і
науки України. Законом України від 18.03.2004 №1629 − IV була
затверджена «Загальнодержавна програма адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу», яка обумовлює необхідність
виконання Міністерством освіти і науки України великого обсягу робіт,
пов’язаних із системною адаптацією вищої освіти України до європейського
простору вищої освіти (Закон України «Про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»,
2004).
Вихідними нормативно-правовими документами для формування
професійно-кваліфікаційних вимог до науково-педагогічних працівників
закладів вищої освіти є Закон України «Про вищу освіту» (Закон України
«Про вищу освіту», 2014), Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження

переліку

посад

педагогічних

і

науково-педагогічних

працівників» (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників», 2000),
Методичні рекомендації щодо формування кваліфікаційних характеристик
професій

працівників,

затверджених

спільним

наказом

Міністерства

соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
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України (Наказ Міністерства соціальної політики України і Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій
працівників», 2011), Типове положення про атестацію педагогічних
працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Типового положення про атестацію педагогічних працівників», 2010), Наказ
Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» (Наказ Міністерства освіти і науки
України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових

установ»,

затверджений

наказом

2005),

Класифікатор

Держспоживстандарту

професій
України

ДК

003:2010,

(Класифікатор

професій ДК 003:2010. Наказ Держспоживстандарту України, 2010). Також
до основоположних документів належать Державна національна програма
«Освіта» («Україна XXI століття») (Державна національна програма «Освіта»
(«Україна XXI століття»), 1993), Національна доктрина розвитку освіти
України в XXI столітті (Національна доктрина розвитку освіти України у XXI
столітті, 2002), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до
2021 року (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021
року, 2013), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в
Україні (Кремень, В., 2016), Концептуальні засади розвитку педагогічної
освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір (Наказ
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концептуальних
засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський
освітній простір, 2004), Педагогічна Конституція Європи (Педагогічна
Конституція Європи, 2013), Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти
«Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку»
(Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти, 2009), Указ Президента
України «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та
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працевлаштування

випускників

вищих

навчальних

закладів»

(Указ

Президента України «Про заходи щодо реформування системи підготовки
спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»,
1996). Функціонально-освітянська діяльність регламентується постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)», 1998).
Оскільки

проблема

нашого

дослідження

стосується

розвитку

педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін, котрі в
майбутньому здійснюватимуть педагогічну діяльність у закладах вищої
освіти, ми вивчили та проаналізували законодавчий підхід до поняття
«науково-педагогічні працівники». Стаття 53 Закону України «Про вищу
освіту»

пропонує

таке

визначення

поняття

«науково-педагогічні

працівники»: це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних
закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну,
мистецьку) та організаційну діяльність (Закон України «Про вищу освіту»,
2014). У законах України «Про освіту» (Закон України «Про освіту», 2017) ,
«Про вищу освіту» (Закон України «Про вищу освіту», 2014), в
Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції
в європейський освітній простір (Наказ Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти
України та її інтеграції в європейський освітній простір», 2004) висуваються
вимоги до якості професійної підготовки викладача, яка має забезпечувати
особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога. Дотримання цих
вимог сприятиме розвитку у майбутніх викладачів економічних дисциплін
творчих здібностей, самостійності, професійного мислення у прийнятті
рішень та вмінь успішно реалізовувати їх у педагогічній діяльності, зробить
можливим досягнення ними необхідного рівня педагогічної майстерності.
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Державні законодавчі документи України визначають характеристики,
якими має володіти сучасний викладач. Так, у Наказі Міністерства освіти і
науки України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій
(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних
закладів» зазначаються основні вимоги щодо професійних знань викладача, а
також визначається необхідний для виконання професійних обов’язків рівень
його підготовки. До головних складових компетентності викладача віднесено
професійну,

комунікативну,

інформаційну

та

правову.

Згідно

кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науковопедагогічних працівників закладів освіти, викладачі всіх спеціальностей
проводять навчання студентів відповідно до вимог галузевих стандартів
вищої освіти, використовуючи найбільш ефективні освітні технології;
розробляють матеріали для навчальних дисциплін, які забезпечують якість
підготовки

студентів;

оцінюють

ефективність

вивчення

студентами

дисципліни; вносять пропозиції стосовно вдосконалення освітнього процесу.
Професійно-педагогічна підготовка повинна призвести до опанування
студентами основами загальнотеоретичних, методичних та організаційноуправлінських дисциплін у обсязі, необхідному для виконання педагогічних
завдань, основами педагогіки, вікової психології, методикою організації
навчального

процесу,

сучасними

педагогічними

технологіями (Наказ

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження кваліфікаційних
характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних
працівників навчальних закладів», 2013). Зазначимо, що цей наказ містить
також інші кваліфікаційні характеристики науково-педагогічних працівників,
проте, ми виокремили ті, врахування яких, на наш погляд, є важливим для
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін. Варто зауважити, що наразі зазначений документ втратив
чинність (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня
2013 року № 665», 2014), але ми посилаємось на нього, оскільки нові
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кваліфікаційні

характеристики

професій

педагогічних

та

науково-

педагогічних працівників не затверджено на сьогоднішній день.
Концептуальні засади підготовки педагогічних кадрів у контексті
імплементації нормативно-правових документів характеризуються такими
положеннями:
1. Педагогічна освіта передбачає підготовку особи, результатом якої є
набуття компетентностей

зі

спеціальності

(предметної спеціальності,

спеціалізації), педагогіки, психології, у тому числі шляхом проходження
педагогічної практики, необхідних для забезпечення процесу навчання,
виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими потребами,
моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду,
проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів
навчання, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу
(Закон України «Про освіту», 2017, Стаття 53). Такий підхід вимагає
внесення відповідних змін до змісту розвитку педагогічної майстерності
майбутніх викладачів, що сприятимуть позитивній динаміці цього процесу.
Відповідно до пункту 4 Статті 53 Закону України «Про освіту», особам, які
здобули у закладі освіти вищу, фахову передвищу чи професійну
(професійно-технічну) освіту, цей заклад може присвоїти професійну
кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це передбачено
відповідною освітньою програмою (Закон України «Про освіту», 2017,
Стаття 53).
2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її
інтеграції в європейський освітній простір передбачають здійснення
підготовки педагогічних працівників з вищою освітою за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра. Тривалість підготовки
бакалавра з урахуванням особливостей спеціальностей – три − чотири роки,
магістра – один – два роки. При поєднанні двох складних за змістом
спеціальностей тривалість підготовки магістра може бути збільшена
Міністерством освіти і науки не більше, ніж на один рік. Фахівцям першого
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(бакалаврського) рівня вищої освіти, підготовка яких здійснюється за
поєднаними спеціальностями напряму підготовки «Освіта», присвоюється
кваліфікація

за

кваліфікаційного

першою
рівня

спеціальністю.

магістра,

Професіоналам

підготовка

яких

освітньо-

здійснюється

за

поєднаними спеціальностями напряму підготовки «Освіта», присвоюється
кваліфікація за першою і другою спеціальностями (Наказ Міністерства освіти
і науки України

«Про затвердження Концептуальних засад розвитку

педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір»,
2004).

Отримання

кваліфікації

за

двома

спеціальностями

сприяє

урізноманітненню напрямів підготовки фахівців та розширює можливості
професійного розвитку.
3.

У

класичних

університетах

здійснюється

підготовка

та

перепідготовка педагогічних працівників-фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра та професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за
напрямом підготовки «Освіта», а також за іншими напрямами, за якими
передбачається здобуття педагогічної кваліфікації. Класичні університети
можуть створювати педагогічні інститути як структурні підрозділи (Наказ
Міністерства України «Про затвердження Концептуальних засад розвитку
педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір»,
2004). Багатогалузеві класичні університети та інші заклади вищої освіти
мають право надавати випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
кваліфікації викладачів за фахом після завершення відповідної освітньонаукової програми, що передбачає виконання психолого-педагогічної,
методичної та практичної складової педагогічної освіти.
Проведений аналіз концептуальних засад підготовки педагогічних
кадрів дозволив виявити тенденцію до розширення педагогічної освіти й
урізноманітнення

напрямів

підготовки

викладачів,

завдяки

чому

розвивається нове покоління викладачів, які мають необхідний рівень
критичного мислення, здатні здійснювати аналітичну та творчу діяльність,
розв’язувати проблеми різного характеру та ступеню складності.
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У контексті нашого дослідження з метою ефективної реалізації процесу
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін ми вважали за необхідне вивчення нормативних положень, що
регулюють професійно-педагогічну підготовку в умовах магістратури. У
чинних нормативно-правових документах, що стосуються питань вищої
освіти в Україні, розглядаються окремі аспекти підготовки фахівців в умовах
магістратури, а саме: надано характеристику другого (магістерського) рівня
вищої освіти, розкрито умови вступу до магістратури, надано перелік
пропонованих закладами вищої освіти напрямів підготовки магістрів,
визначено особливості організації освітнього процесу, що ґрунтується на
впровадженні компетентнісного підходу, визначено необхідність втілення
ідеї неперервної освіти магістрів.
Міністерством освіти і науки України розроблено низку нормативних
документів, які передбачають реалізацію стратегічних напрямів розвитку
вищої освіти та підготовки науково-педагогічних працівників в умовах
магістратури (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Науковометодичну раду Міністерства освіти і науки України», 2015; Методичні
рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 2016) шляхом
упровадження комплексу заходів щодо методології та технології розробки
нових

стандартів

відповідно

до

Національної

рамки

кваліфікацій

(Національна рамка кваліфікацій, 2011), що враховують досвід України та
зарубіжний досвід розвитку вищої освіти та підготовки викладачів.
Підготовка

викладачів

закладів

вищої

освіти

регламентувалася

Галузевим стандартом вищої освіти за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка
вищої школи», який був затверджений у 2005 році (Галузевий стандарт вищої
освіти України за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи»
специфічних категорій кваліфікації 231 «Викладач університетів та вищих
навчальних закладів», 2005). У згаданому нормативному документі не було
відображено компетентнісний підхід, який на час розробки стандарту не
застосовувався в процесі педагогічної підготовки викладачів закладів вищої
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освіти в Україні. Законом України «Про вищу освіту» передбачено розробку
нових стандартів вищої освіти, які ґрунтуються на компетентнісному підході.
Відповідно до вимог абзацу першого частини шостої статті 13 Закону «Про
вищу освіту» методологію та методичні рекомендації щодо створення нових
стандартів вищої освіти розробляє Науково-методична рада Міністерства
освіти і науки України за участю Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, а науково-методичні комісії розробляють стандарти
освітньої діяльності та стандарти вищої освіти (Закон України «Про вищу
освіту», 2014, Стаття 13).
Педагогічні освітні програми другого (магістерського) рівня вищої
освіти враховують такі положення Закону України «Про вищу освіту»:
− визначення освітньої програми, за яким освітня програма (освітньопрофесійна,

освітньо-наукова)

є

системою

освітніх

компонентів

на

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою,
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
(ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, очікувані результати
навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої
освіти (Закон України «Про вищу освіту», 2014, Стаття1);
− вимоги до освітньої програми згідно стандарту вищої освіти:
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;
2) перелік компетентностей випускника;
3)

нормативний

зміст

підготовки

здобувачів

вищої

освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту», 2014, Стаття 10);
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− передбачення другим (магістерським) рівнем здобуття особою
поглиблених теоретичних та / або практичних знань, умінь, навичок за
обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології
наукової та / або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх
для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного
рівня професійної діяльності (Закон України «Про вищу освіту», 2014,
Стаття 5);
− визначення компетентності як динамічної комбінації знань, вмінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність,
яка є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (Закон України
«Про вищу освіту», 2014, Стаття 1);
− визначення результатів навчання як сукупності знань, умінь, навичок,
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, які можна
ідентифікувати, оцінити і виміряти, та які особа здатна продемонструвати
після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів
(Закон України «Про вищу освіту», 2014, Стаття 1).
Концепція розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років
визначає такі стратегічні напрями підготовки викладачів, які здатні
забезпечити реалізацію принципу випереджального навчання:
− розробка сукупності принципово нових моделей підвищення
професійної кваліфікації викладачів, ґрунтованих на поліваріантних схемах
організації та змісту навчання, просування кращих освітніх практик;
− розробка в нормативних документах системи внутрішнього та
зовнішнього забезпечення якості вимог до наукового та професійного
профілю сучасного викладача-дослідника;
− запровадження комплексу заходів, що спрямовані на системне
заохочення наукової і професійної активності викладачів, їх академічної
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мобільності, підтримку вітчизняних наукових

видань, скеровану на

включення їх до провідних наукометричних баз;
−

оволодіння

викладачами

новітніми

інтерактивними,

індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями
спільного вироблення нового знання;
− побудова академічного середовища з системою формалізованих і
неформалізованих цінностей на якісно інший професійний рівень (Проект
Концепції розвитку освіти України на період 2015 −2025 років, 2014,
Розділ 4).
З урахуванням вищезазначених стратегічних напрямів з метою
вдосконалення підготовки викладачів ми пропонуємо розроблений нами
зміст розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін
в умовах магістратури, який заснований на розвитку компетентностей,
необхідних

для

успішної

самореалізації

в

професійно-педагогічній

діяльності, та ґрунтується на партнерстві між викладачами та студентами.
Вважаємо важливим запровадження у процесі розвитку педагогічної
майстерності комплексу заходів, спрямованих на підготовку вмотивованих
творчих викладачів, які прагнуть професійного саморозвитку. Засвоєння
нового

змісту,

що

передбачає

оволодіння

майбутніми

викладачами

економічних дисциплін новітніми інтерактивними освітніми технологіями,
дозволить їм набути компетентностей для подальшого успішного здійснення
педагогічної діяльності.
Методологічною базою освітньої діяльності в умовах формування
суспільства знань і соціально орієнтованої економіки є Концепція розвитку
економічної освіти в Україні. Як зазначено в документі, загальноекономічна
освіта охоплює комплекс соціально-економічних знань, умінь і навичок для
забезпечення розвитку економічної культури і свідомості як особи, так і
суспільства загалом. Вимоги до кінцевого результату, а саме формування
гармонійної, різнобічно розвиненої особистості, для якої професійні знання,
уміння, навички і їх постійне оновлення становлять основу самореалізації в

68

економічній сфері суспільства, обумовлюють особливості змісту професійноекономічної освіти (Концепція розвитку економічної освіти в Україні, 2003,
Розділ 1). Оскільки ми вважаємо розвиток педагогічної майстерності однією
з важливих складових загального формування всебічно розвинених сучасних
викладачів економічних дисциплін, цей процес повинен забезпечити
реалізацію освітньої, виховної та розвивальної функцій навчання.
Реалізація освітньої, виховної та розвивальної функцій навчання
залежить від використання змісту освіти, вибору форм, методів і прийомів
навчання. Особливості змісту професійно-економічної освіти магістрів
полягають у формуванні науково-педагогічних вмінь та цілісних знань про
функціонування і розвиток соціально-економічної системи, її рівнів,
прогнозування

змін

трансформацій,

умінь

і

оцінку
самостійно

соціальних
аналізувати

наслідків
і

економічних

моделювати

типові

економічні ситуації в мікро- і макропредметно-просторовому середовищі з
орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні
економічні експертизи, приймати практичні рішення, а також у розвитку
апарату наукового дослідження (Концепція розвитку економічної освіти в
Україні, 2003, Розділ 1). Для реалізації освітньої функції у процесі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури ми обираємо форми і методи, які заохочують їх до набуття
педагогічних компетентностей, серед яких опрацювання додаткових джерел з
теорії і практики освітньої діяльності, спостереження, написання рефератів та
інші.
У Розділі 2 Концепції розвитку економічної освіти в Україні
охарактеризовано основні заходи, що спрямовані на реалізацію розвитку
економічної освіти. Зокрема, у пункті 2.17 цього розділу визначено такі
заходи, необхідні для вдосконалення системи підготовки наукових і науковопедагогічних працівників, як розробка цілісної системи пошуку та відбору
молоді для вступу до аспірантури, у підґрунті якої – впровадження наскрізної
дослідної тематики: від написання курсових робіт, конкурсних наукових
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праць – до дипломних робіт та дисертаційних досліджень; організація
системи стажування в наукових центрах України та за кордоном; створення
молодіжних наукових центрів при закладах вищої освіти; розробка системи
підтримки та заохочення талановитої молоді до наукової роботи; створення
механізму прогнозування потреб вищої освіти в науково-викладацьких
кадрах економічного профілю; удосконалення процедури відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та технологій
їх атестації за підсумками роботи; реорганізація системи перепідготовки і
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з
орієнтацією на інноваційні зміни в системі економічної освіти, використання
сучасних інформаційних і комунікаційних засобів (Концепція розвитку
економічної освіти в Україні, 2003, Розділ 2). Викладені в цьому розділі
положення свідчать про усвідомлення державою необхідності організації
економічної освіти з урахуванням можливостей новітніх технологій
навчання, орієнтації на розвиток особистості викладача економічних
дисциплін, який прагне постійного оновлення знань, розвитку дослідницької
компетентності, характеризується професійною мобільністю та здатний
швидко адаптуватися до змін у суспільстві.
Щодо професійного розвитку та розвитку педагогічної майстерності
науково-педагогічних працівників, слід зазначити, що на законодавчому рівні
закріплено

поняття

професійного

розвитку

науково-педагогічних

працівників, який, відповідно до Статті 59 Закону України «Про освіту»,
передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації
та інші види та форми розвитку педагогічної майстерності. Частиною другою
цієї

статті

Закону рекомендовано

такі

види

розвитку педагогічної

майстерності, як навчання за освітньою програмою, стажування, участь у
сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах,
семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах та інші, і
різні форми (інституційні, дуальні, на робочому місці та інші) (Закон України
«Про освіту», 2017, Стаття 59). Ми вважаємо за доцільне використовувати в
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умовах магістратури рекомендовані нами традиційні та інтерактивні форми і
методи розвитку педагогічної майстерності у процесі підготовки майбутніх
викладачів економічних дисциплін до науково-педагогічної діяльності.
Таким чином, проведений аналіз нормативно-правових документів, які
забезпечують регулювання діяльності закладів вищої освіти, зокрема
економічного

профілю,

засвідчує

необхідність

створення

науково

обґрунтованої системи підготовки викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури закладів вищої освіти, забезпечення відповідності
освітніх програм психолого-педагогічної підготовки критерію наукової
обґрунтованості, запровадження в освітню практику закладів вищої освіти
інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації поставлених
завдань відповідно до визначених вимог щодо підготовки студентів
магістратури до педагогічної діяльності та розвитку їхньої педагогічної
майстерності як викладачів економічних дисциплін.
1.4. Сучасний стан розвитку педагогічної майстерності у процесі
професійної підготовки фахівців економічного профілю
Аналіз теоретичних джерел з розвитку педагогічної майстерності
викладачів закладів вищої освіти засвідчив, що питання цілісного процесу
саморегуляції

педагогічної

діяльності,

взаємозв’язки

емоційного,

вольового,

його

складові

фізичного

та

та

механізми,

інтелектуального

феномену особистості, особливості педагогічної діяльності, розвитку
педагогічної майстерності та ролі в цьому процесі цілеспрямованої системи
формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів в
умовах магістратури закладів вищої освіти непедагогічного профілю, а також
необхідні для цього процесу умови не досліджені в повному обсязі.
Вивчаючи та аналізуючи наукові джерела, ми виявили, що в системі вищої
освіти України питання розвитку педагогічної майстерності викладачів часто
пов’язують із якістю підготовки конкурентоспроможних фахівців. Нами
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з’ясовано, що зміст розвитку педагогічної майстерності розглядають як
сукупність вимог системи освіти до професійної діяльності науковопедагогічних працівників відповідно до соціального замовлення для закладів
вищої освіти.
Підготовка магістрів за фахом «Педагогіка вищої школи» має важливе
значення, оскільки є спрямованою на надання їм можливостей набути
практичного досвіду у сферах наукової діяльності, менеджменту освіти,
викладацької діяльності у закладах вищої освіти. Ми дотримуємось думки,
сформульованої Л. Хомич, про те, що зміст професійно-педагогічної
підготовки викладачів в умовах магістратури слід розглядати як комплексну
програму, яка синтезує та інтегрує всі цикли дисциплін, підґрунтям якої є
програмно-цільовий метод планування та управління процесом навчання
(Хомич, Л., 1998, с. 127-128).
Зазвичай

у

педагогічних

університетах

психолого-педагогічна

підготовка викладачів передбачає ґрунтовне вивчення таких дисциплін, як
психологія та педагогіка, загальна психологія, вікова та педагогічна
психологія, конфліктологія, психологія та етика педагогічного спілкування,
основи педагогічної майстерності, педагогіка вищої школи, методика
викладання навчальних дисциплін. Проте увага до розвитку педагогічної
майстерності науково-педагогічними працівниками негуманітарних закладів
вищої освіти, які здобувають відповідну фахову освіту, але не мають
належних психолого-педагогічних знань, є незначною (Стахневич, В., 2011,
с. 92).
Оскільки

темою нашого

дослідження

є розвиток педагогічної

майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури,
вважаємо за необхідне здійснити аналіз програм психолого-педагогічної
підготовки у сучасних закладах вищої освіти.
Ми проаналізували сучасний стан формування психолого-педагогічної
компетентності і розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін у таких закладах вищої освіти України державної
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форми власності, які надають освіту в економічній галузі, як Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний
торгівельно-економічний

університет,

Харківський

національний

економічний університет імені Семена Кузнеця. Також нами було вивчено
досвід психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економічних
дисциплін у приватному закладі вищої освіти – Університеті економіки і
права «КРОК». Дані було зібрано з офіційних сайтів цих закладів вищої
освіти.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
здійснюється професійна економічна підготовка за напрямом «Економіка і
підприємництво». Інформація, отримана з сайту економічного факультету,
свідчить

про

те,

що

науки

психолого-педагогічного

напряму

не

запропоновані для вивчення в навчальному плані першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти ні як нормативні дисципліни, ні як спеціальні курси
професійної та практичної підготовки до педагогічної діяльності та розвитку
педагогічної майстерності. В навчальному плані магістратури до переліку
дисциплін, що вивчаються за освітньою програмою «Економіка та
економічна політика» включено навчальні дисципліни «Педагогіка вищої
школи та педагогічна майстерність викладача» та «Психологія вищої
школи».
Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи та педагогічна
майстерність викладача» складається з двох змістових модулів «Педагогіка
вищої школи» та «Педагогічна майстерність викладача» і розрахована на 90
годин, з яких на вивчення питань розвитку педагогічної майстерності
відведено 37 годин: 7 годин лекційних занять, 4 години семінарських занять
та 26 годин самостійної роботи. Змістовий модуль II «Педагогічна
майстерність викладача» передбачає вивчення чотирьох тем: «Педагогічна
майстерність, її зміст та шляхи формування», «Педагогічна техніка
викладача», «Поняття майстерності мовлення викладача», «Педагогічний
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такт». Вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи та педагогічна
майстерність викладача» спрямована на виконання таких поставлених у
робочій програмі завдань: формування у студентів магістратури вміння
правильно осмислювати педагогічні факти дійсності, що відбуваються у
їхньому житті; знань з організації та проведення емпіричних конкретнопедагогічних досліджень у закладах вищої освіти, їх аналізу та використання
отриманих

результатів;

допомога

студентам

у

вивченні

механізмів

використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань
навчання і виховання у закладах вищої освіти, в оволодінні елементами
педагогічної техніки; розкриття шляхів цілеспрямованого професійного
вдосконалення.
У Київському національному торгівельно-економічному університеті
здійснюється навчання за окремим напрямом підготовки – «Психологія»,
який передбачає вивчення широкого кола психологічних дисциплін.
Водночас ми встановили, що студентам інших напрямів підготовки
пропонують вивчення певних дисциплін психологічної галузі знань. На
другому (магістерському) рівні вищої освіти студенти вивчають курс
«Методика викладання у вищій школі», розрахований на 54 години.
Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця забезпечує окремий напрям магістерської підготовки «Педагогіка
вищої школи». Метою цієї освітньої програми є підготовка викладачів
закладів вищої освіти, що передбачає виконання таких визначених завдань,
як формування фахових компетентностей, досвіду викладацької діяльності
студентів магістратури шляхом науково-практичної підготовки; розвиток
професійно значущих якостей та здібностей, професійної спрямованості,
мотиваційного

потенціалу,

прагнення

до

саморозвитку

та

самовдосконалення; формування готовності до виконання професійних
завдань і функцій в умовах постійних змін; виховання готовності ефективно
та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків;
формування у студентів магістратури творчого підходу до навчально-

74

методичної роботи, потреби у самовихованні та розвитку педагогічної
майстерності; розвиток комунікативних навичок.
Модель підготовки магістрів з педагогіки вищої школи в Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця, як
зазначено на офіційній інтернет-сторінці кафедри педагогіки, іноземної
філології та перекладу, має такі переваги, як реалізація студентоцентрованого
підходу до особистісно-професійного розвитку; поєднання теорії, практики,
наукових досліджень шляхом залучення до освітнього процесу практиків,
посилення

практичної

підготовки,

організації

навчання

на

основі

діяльнісного і контекстного навчання, побудови навчання через дослідження;
наявність

відповідних

фахівців,

викладачів

для

реалізації

міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоспроможних фахівців,
формування

загальних

компетентностей

педагогічної

майстерності;

та

розвитку

професійної

управління освітнім процесом на основі

моніторингу, самооцінки якості освіти; реалізація компетентнісного підходу
в застосуванні системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів;
тренінгові навчання, застосування сучасних активних, інтерактивних,
інформаційно-комунікаційних

технологій;

розробка

та

використання

персональних навчальних систем як складової управління самостійною
роботою студентів.
Аналіз навчальних планів Університету економіки і права «КРОК»
показує, що цей заклад вищої освіти також реалізує підготовку бакалаврів за
окремим напрямом – «Психологія». В інформаційних матеріалах офіційного
сайту університету зазначається, що студенти першого (бакалаврського)
рівня

вищої

освіти

мають

можливість

вивчати

широкий

спектр

психологічних наук. В умовах магістратури забезпечується підготовка
викладачів за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи», яка має такі
особливості, як проектування змісту навчання за дисциплінами; підготовка
робочих

навчальних

програм;

формування

навчально-методичної

документації на основі компетентнісного підходу; психологічне забезпечення
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виконання

завдань

діяльності;

опанування

новітніми

технологіями

організації освітнього процесу, специфікою використання модульної,
рейтингової, дистанційної, проектної та інформаційної технологій в системі
вищої освіти. До переліку дисциплін базової підготовки включено такі
дисципліни, як «Педагогічна та професійна психологія», «Моделювання
освітньої та професійної підготовки фахівця», «Системний підхід в освіті»,
«Педагогічний

контроль

у

системі

освіти»,

«Освітні

технології»,

«Інформаційні технології в освіті». Серед вибіркових дисциплін студентам
освітньої програми другого (магістерського) рівня «Педагогіка вищої школи»
пропонуються для вивчення «Навчальний менеджмент та психологія
діяльності», «Основи наукових досліджень», «Планування та організація
навчально-виховного процесу», «Педагогічна майстерність викладача вищої
школи», «Технології коучинга у навчальному процесі». Випускники
програми отримують диплом магістра державного зразка за спеціальністю з
присвоєнням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних
закладів».
Значно відрізняється ефективністю та показниками результативності
організація підготовки до педагогічної діяльності та розвитку педагогічної
майстерності

викладачів

економічних

дисциплін

у

Київському

національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Цей
заклад вищої освіти є провідним закладом в Україні, який одним із перших
створив педагогічні умови, які сприяють реалізації змісту психологопедагогічної підготовки, яка включає окрім навчання дисциплін психологопедагогічного циклу також, як додаткову, підготовку викладачів економіки.
В

основу

запровадження

професійної

підготовки

викладачів

економічних дисциплін покладено обґрунтовані рекомендації, надані у Листі
Міносвіти України від 10.11.1994 року № 1/9 – 224 «Про реалізацію заходів
Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») /
Психолого-педагогічна підготовка студентів», реалізація яких передбачала
посилення

керівництвом

закладів

вищої

освіти

України

психолого-
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педагогічної складової підготовки студентів відповідно до професійних
напрямів за освітніми програмами закладів вищої освіти шляхом урахування
навчальних дисциплін, які належать до психолого-педагогічного циклу, при
складанні переліку нормативних та вибіркових дисциплін (Лист Міносвіти
України № 1/9 −224, 1994) .
Психолого-педагогічну підготовку, що має за мету формування
професійно

важливих

якостей,

ключових

кваліфікацій,

загальних

і

професійних компетенцій викладачів економічних дисциплін, організувала та
реалізує кафедра педагогіки та психології Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана. На початку впровадження
така підготовка була масовою, тобто входила до планів підготовки як
обов’язкова
національного

складова

процесу

економічного

освіти,

і

університету

всі
імені

студенти
Вадима

Київського
Гетьмана

отримували другу спеціальність з присвоєнням кваліфікації педагога. У
зв’язку з інтеграцією України в європейський освітній простір та
оптимізацією навчальних планів з метою підвищення ефективності з
2010 року психолого-педагогічну підготовку в Київському національному
економічному університеті імені Вадима Гетьмана реалізують у два етапи.
Перший етап включає викладання курсу «Психологія і педагогіка» для всіх
студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Другий етап
передбачає надання вибіркового пакету дисциплін психолого-педагогічного
циклу поглибленого рівня. Це забезпечує отримання другої спеціальності –
«викладач економіки». Зміст та обсяг дисциплін психолого-педагогічного
циклу відповідають основним вимогам та стандартам вищої педагогічної
освіти. Зміст навчальних дисциплін є інтегрованим. Це дозволяє поєднати
різні складові цілісної професійної підготовки викладачів, а саме: фахову
(«Методика викладання економіки»), психолого-педагогічну («Психологія»,
«Психологія і педагогіка»), соціально-гуманітарну («Психологія діяльності та
навчальний менеджмент», «Психологія спілкування», «Психологія та
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культура ділового спілкування») та практичну (педагогічна практика)
підготовку.
У зв’язку з необхідністю посилення підготовки викладачів економічних
дисциплін у 2014 році в Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана на першому (бакалаврському) рівні
вищої освіти започатковано підготовку за напрямами «Психологія»
(спеціалізація «Економічна та соціальна психологія») та «Професійна освіта»
(спеціалізація «Економічна та бізнес-освіта»). На другому (магістерському)
рівні

вищої

освіти

впроваджено

підготовку

фахівців

«Психологія». До обов’язкових компонентів освітньої

за

напрямом

програми другого

(магістерського) рівня «Економічна та соціальна психологія» включено
навчальну дисципліну «Сучасні технології навчання дорослих». До переліку
вибіркових компонентів програми належать такі навчальні дисципліни, як
«Організаційний

коучинг», «Технології

бізнес-тренінгів», «Психологія

професійного розвитку». Програмою передбачено розвиток у студентів
магістратури таких умінь: здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій; узагальнювати емпіричні дані й
формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо
розвитку особистості, груп; розробляти програми консультування, тренінгів,
провадити їх в індивідуальній та груповій роботі; розробляти просвітницькі
матеріали та освітні програми, впроваджувати їх; вести перемовини з
колегами, доступно й аргументовано представляти результати дослідження у
письмовій та усній формах, брати участь у фахових дискусіях, втілювати
результати наукового пошуку у практичну діяльність; володіти технологіями
проектування та моделювання професійної кар’єри, посилення мотивації
професійного розвитку; розробляти та впроваджувати тренінгові програми
розвитку професійної компетентності; на основі отриманих результатів
теоретичних

і

прикладних

досліджень

формулювати

обґрунтовані

психологічні рекомендації щодо адаптації особистості до умов фахової
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діяльності;

демонструвати

самовдосконалення,

відповідальне

прогнозувати

ставлення

ймовірні

до

напрями

професійного
саморозвитку.

Випускники програми отримують кваліфікацію магістра психології та
можуть виконувати професійну роботу в різних закладах освіти, в тому числі
й викладати у закладах вищої освіти. Також можливе здійснення професійної
діяльності

в

галузі

корпоративного

навчання,

освіти,

професійної

перепідготовки й підвищення кваліфікації. Випускники мають можливість
працювати коучами, тренерами-методистами, надавати консультації з
соціально-економічних питань у державних і комерційних закладах та
організаціях різних типів.
На сьогоднішній день за активної участі науково-педагогічних
працівників кафедри педагогіки та психології у Київському національному
економічному університеті імені Вадима Гетьмана успішно розвивається
наукова школа, яка досліджує питання психолого-педагогічної підготовки в
закладах вищої освіти непедагогічного профілю, надаючи особливої уваги
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін.
Колектив кафедри реалізує широкий спектр освітніх заходів, які сприяють
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін, серед яких проведення тренінгів, майстер-класів для студентів
університету, зокрема пакет «Прикладна психологія» та «Тренерство і
викладання».
Здійснений аналіз показав, що у сучасних закладах вищої освіти
технологія процесу навчання зорієнтована здебільшого на фахову діяльність,
заохоченню до розвитку педагогічної майстерності надається незначна увага.
Більшість закладів вищої освіти економічного профілю мають недостатні
педагогічні умови для реалізації психолого-педагогічної підготовки та
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін. У
загальному циклі дисциплін переважають фахові дисципліни економічного
напряму. Психологія вивчається поглиблено тільки у разі наявності окремого
напряму підготовки. Лише загальні курси вивчення психологічних дисциплін
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внесено до навчальних планів спеціальностей економічного напряму.
Педагогічні дисципліни взагалі не пропонуються для вивчення на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти, а в умовах магістратури вивчається
тільки така дисципліна, як «Психологія і педагогіка вищої школи». Аналіз
практичного

досвіду

підготовки

майбутніх

викладачів

економічних

дисциплін до педагогічної діяльності у закладах вищої освіти свідчить про те,
що зміст освіти не відповідає в повній мірі функціям і завданням професійної
діяльності викладачів закладів вищої освіти. Так, у навчальних програмах не
відображено підготовку студентів магістратури до виконання такої функції
викладача закладу вищої освіти, як виховна, не передбачено опанування
інноваційними технологіями навчання, не відображено сучасні тенденції
розвитку педагогічної майстерності.
У контексті свого дослідження питань професійно-педагогічної
підготовки та розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін, беручи до уваги той факт, що освітній процес в
закладах вищої освіти здебільшого спрямований на розвиток фахових знань і
умінь, а такий аспект майбутньої діяльності студентів, як професійнопедагогічний, не реалізується, Т. Шепеленко виявляє наявність суперечності
між фаховою фундаментальною підготовкою і недостатнім рівнем підготовки
до

педагогічної

діяльності

випускників

економічних

університетів.

Науковець вважає формування у майбутніх викладачів професійнопедагогічної спрямованості одним із напрямів підвищення якості підготовки
студентів до професійної діяльності (Шепеленко, Т., 2009, с. 121)
Ми погоджуємось з думкою В. Ортинського, що в процесі підготовки
науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти потрібно створити
умови, які сприяють досягненню мети, і, зокрема, формуванню у студентів
технологічних умінь, що спрямовані на організацію освітньої діяльності. Для
розв’язання цієї проблеми потрібно розробити програму безперервної
професійно-педагогічної

підготовки

(Ортинський, В., 2009, с. 457)

науково-педагогічних

працівників
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У Київському національному економічному університеті імені Вадима
Гетьмана, який є одним із провідних закладів вищої освіти економічного
профілю, прийнята програма, яка передбачає інноваційний розвиток
економічної освіти. Серед визначених у програмі завдань є створення нової
системи підготовки педагогічних кадрів, удосконалення змісту освітньої
діяльності, забезпечення переходу до навчання з використанням інновацій,
організацію та проведення більшої кількості заходів для професійного
розвитку

науково-педагогічних

працівників

університету

(Програма

інноваційного розвитку Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана на 2019-2021 роки, 2018).
Сьогодні домінуючим джерелом поповнення педагогічних кадрів для
системи вищої економічної освіти залишається підготовка до професійнопедагогічної діяльності і розвиток педагогічної майстерності майбутніх
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури. Проте, програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти, котрі передбачають вивчення
особливостей педагогічної діяльності викладача у вищій школі, мають
обмежений обсяг годин (Поясок, Т., 2009, с. 276-277). Вважаємо за необхідне
запровадження у всіх закладах вищої освіти економічного профілю на
другому (магістерському) рівні освітньої програми за спеціальністю 8.000005
«Педагогіка вищої школи». Готуючи студентів магістратури до педагогічної
діяльності, необхідно забезпечити підготовку до реалізації відомих та
створення власних технологій, тому ми вважаємо доцільним впровадження
відповідного

спецкурсу,

а

також

тренінг-курсу,

які

формуватимуть

готовність до педагогічної діяльності, зможуть допомогти у подоланні
труднощів методичного та психолого-педагогічного характеру, стати
основою

для

розвитку

педагогічної

майстерності

та

професійного

самовдосконалення майбутніх викладачів економічних дисциплін.
У Концепції розвитку економічної освіти в Україні серед завдань
економічної освіти визначається підвищення потенціалу професорськовикладацького

складу.

Виконання

цього

завдання

є

безпосередньо

81

пов’язаним з таким напрямом розвитку економічної освіти, як підвищення
якості навчання через упровадження в процес навчання новітніх освітніх
технологій та розвиток педагогічної майстерності (Концепція розвитку
економічної освіти в Україні, 2003).
Як

показують

дослідження

українських

науковців,

завдання

застосування на практиці ефективних засобів і технологій підготовки
економістів не виконується у повному обсязі через те, що не існує
теоретичного обґрунтування системи підготовки викладачів закладів вищої
освіти економічного профілю. Отже, загальною проблемою в економічній
освіті залишається відсутність системи підготовки викладачів. Ми вважаємо,
що в Концепції розвитку економічної освіти в Україні цій проблемі надається
недостатня увага, а підхід до її розв’язання є однобічним. Як і раніше,
наголос ставиться на науковій роботі викладача, зокрема підготовці науковопедагогічних

працівників

педагогічної

майстерності

у аспірантурі,
та

а

підвищення

щодо

системи

кваліфікації

розвитку
викладачів

економічних дисциплін, визначається необхідність її реорганізації з
орієнтацією на інноваційні зміни в системі вищої економічної освіти,
використання сучасних засобів комунікації та інформаційних технологій, але
конкретні умови не обґрунтовуються.
Розвиток і надання високоякісної сучасної освіти є процесом
постійного вдосконалення для закладів вищої освіти економічного профілю,
що

зумовлюється

постійними

змінами

в

економіці,

інформаційних

технологіях та інтенсивною глобалізацією. На жаль, українські заклади вищої
освіти економічного профілю ще не можуть досягти цієї основної мети через
наявність чисельних проблем і викликів (CEUME, 2001).
Щоб відповісти на ці виклики, заклади вищої освіти економічного
профілю повинні визначити головні чинники, що впливають на якість освіти.
Існує необхідність у неперервному розвитку педагогічної майстерності
викладачів, періодичному перегляді навчальних планів та вдосконаленні їх,
розробці нових навчальних курсів,

удосконаленні методів викладання,
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підтримці дослідницької діяльності, посиленні бази навчальних ресурсів для
роботи в аудиторії, розширенні доступу до бібліотек та інформаційних
технологій (Bochniartz, Z., Kanischenko, G., Karpova, O., 2001, p. 21).
Проблема якості освіти полягає в окресленні цілісної сукупності тих
методологічних підходів, які дозволяють визначити її складники з позиції
соціальної значущості (Кучерявий, О., 2016 b, с. 94). Виділяють такі
складники якості освіти як:
1. Аксіологічна обумовленість стратегії й тактики розвитку в
координатах духовності, націєтворчості.
2. Акмеологічна детермінованість моделей, концепцій і програм
неперервного розвитку системи освіти майбутніх педагогів, випускників
закладів вищої освіти.
3. Синергетичний механізм функціонування процесів професійного
навчання і виховання.
4. Цілісність наукової фундаментальності змісту освіти.
5. Суб’єкт-суб’єктний характер взаємодії в системах «викладач –
студент», «викладач – суб’єкт управління освітнім закладом».
6. Культуроцентризм усіх складників процесу професійно-педагогічної
підготовки (в його центрі – синтез естетичної й педагогічної культур).
7. Студентоцентризм (в центрі освітнього процесу закладів вищої
освіти передусім духовно-моральне, психічне і фізичне здоров’я студентів, їх
потреба у професійному розвитку.
8. Особистісно-розвивальна спрямованість технологій й методик
професійного навчання і виховання (Кучерявий, О., 2016 b, с. 91-92) .
Забезпечення вдосконалення умов якісної освіти значним чином
залежить від того наскільки добре викладачі відповідають викликам
постійного вдосконалення, а також від їхньої творчості, знань і вмінь.
До основних викликів, пов’язаних із плануванням і наданням якісної
освіти належать:

якість і ефективність навчальних курсів; застосування

сучасних і ефективних методів викладання; розробка якісних навчальних
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матеріалів; знання найкращого досвіду, що демонструється викладачами;
створення програм розвитку педагогічної майстерності викладачів; розвиток
дослідницької діяльності; посилення репутації закладів вищої освіти
економічного профілю; встановлення тісних зв’язків між українськими та
провідними зарубіжними закладами освіти (Bochniartz, Z., Kanishchenko, G.,
Karpova, O., 2001, p. 23).
Одним із найбільш важливих компонентів підготовки у закладах вищої
освіти

економічного

профілю

є

якість

і

ефективність

викладання.

С. Гончаренко визначає проблему викладання як насамперед проблему
діяльності викладача (Гончаренко, С., 2000, с. 19). Ефективне викладання є
прямо пропорційним впровадженню інтерактивного формату навчання як
частини освітнього процесу. В Україні традиційне викладання, що
здійснюється у формі лекції все ще залишається значною мірою домінуючим.
На думку С. Гончаренка, використання традиційних форм, засобів і методів
навчання веде до зниження мотивації студентської молоді до навчальної
діяльності (Гончаренко, С., 2008, с. 14). Через традиційне ставлення
викладачів до освітнього процесу і надання ними переваги лекціям
партнерство між студентами і викладачами є рідкісним явищем. Недостатня
наявність партнерства між викладачами та студентами є особливою
проблемою для дорослих студентів, які могли б служити цінним ресурсом,
якби ставлення викладачів змінилося.
Недостатня обізнаність викладачів про справжні потреби економічного
середовища має вплив на якість курсів економічних дисциплін і заважає
здатності студентів повною мірою розуміти переваги економічної освіти.
Іншими

нагальними

проблемами

є

недоліки,

успадковані

від

попередньої моделі освіти. Заклади вищої освіти економічного профілю
повільно та не завжди ефективно відповідають потребам економічного
середовища та пропонують курси, які не мають практичної цінності
(Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 25).
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Здатність викладачів створювати нові знання є надзвичайно важливою.
Нові знання з економічних дисциплін створюються завдяки дослідницькій і
консультаційній діяльності, а також ефективній співпраці з підприємствами.
На думку Л. Мільто, заклади вищої освіти повинні активно використовувати
діалог з роботодавцями, обговорювати програми підготовки викладачів,
проводити конференції з проблем удосконалення професійної майстерності
за участю роботодавців (Мільто, Л., 2018, с. 518) .
Покращення якості дослідницької діяльності викладачів, що є
важливим чинником, котрий підтримує високоякісну освіту, не отримує
належних ресурсів від держави чи приватних підприємців. Тому єдиним
стимулом проводити дослідження для викладачів є отримання більш
високого ступеню. Публікації українських науковців майже відсутні в
міжнародних періодичних виданнях. Крім того, кількість поважних
академічних і фахових періодичних видань в Україні є недостатньою.
Публікація навчальних

матеріалів перебуває дещо в кращому

становищі, оскільки кількість підручників, підготовлених українськими
авторами з питань економіки, за останні декілька років значно зросла. Тим не
менше, збільшення кількості навчальних посібників не вирішує проблему
якості та нестачі практичних прикладів діяльності підприємств України.
Іншою терміновою необхідністю є публікація посібників для викладачів,
збірок

кейсів

із

відповідними

інструкціями,

зразків

тестових

та

екзаменаційних матеріалів. Не існує системи заохочення, використання і
розповсюдження найкращого практичного досвіду в галузі методики
викладання економічних дисциплін. Заклади вищої освіти економічного
профілю могли б отримати користь від взаємного обміну знаннями та
досвідом (Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 26).
Проведений нами аналіз досвіду розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін засвідчив, що у більшості закладів вищої
освіти економічного профілю не існує досить чітко сформованої або добре
вираженої системи розвитку педагогічної майстерності, оцінювання та
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мотивації. У змісті підготовки мають описуватися заходи, які повинні
вживатися керівництвом закладів освіти, щоб гарантувати професійний
розвиток викладачів і покращення знань і навичок випускників у галузі
їхньої спеціалізації. Також необхідно визначити умови і характер методик
розвитку педагогічної майстерності та систем мотивації для забезпечення
неперервного професійного зростання, сприяння дослідницькій діяльності.
Оскільки успіх будь-якої освітньої діяльності залежить від викладачів,
розвиток їхньої педагогічної майстерності повинен мати першочергове
значення для кожного закладу освіти.
Головним

викликом

для

українських

закладів

вищої

освіти

економічного профілю є розробка нової системи розвитку педагогічної
майстерності, яка матиме такі елементи:
− відбір найкращих кандидатів на посади викладачів;
− створення програми, яка має за мету постійно вдосконалювати
знання і створювати умови для оволодіння новими вміннями та навичками,
що відповідають новим інформаційним, технологічним і економічним
вимогам;
− запровадження прозорого та постійного моніторингу та системи
оцінювання ефективності роботи викладачів;
− поєднання академічних досягнень і професійного розвитку з
мотиваційними схемами;
− створення механізму компенсації для приваблення, винагородження
та підтримки компетентних і професійних викладачів (Bochniartz, Z.,
Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 24).
Л. Мільто вважає перспективним процесом розвитку педагогічної
майстерності

створення

механізмів

залучення

на

посаду

викладача

педагогічно мотивованих, здібних випускників; професійну підтримку
молодого педагога (наставництво, тьюторство, педагогічна інтернатура,
організація молодіжного педагогічного руху); розробку механізмів підтримки
ефективних викладачів (Мільто, Л., 2018, с. 517).
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Керівникам закладів вищої освіти економічного профілю складно
запровадити систему розвитку педагогічної майстерності з причин або
відсутності відповідних традицій, або наявності упереджень, що збереглися з
системи української вищої економічної освіти минулих років. Якість і
кількість викладачів мають узгоджуватися з метою закладу освіти, як
визначено програмою, і його завданнями. Крім якісного підходу до відбору
викладачів, що базується на цілях закладу освіти, важливими є правила, які
визначають і забезпечують оптимальне навантаження. Також важливими
чинниками є механізми та методики, що допомагають спрямувати зусилля
викладачів на підтримку
досягнення

його

важливих сфер діяльності закладу освіти і

мети. Запровадження

поняття тристоронньої

мети

викладання, дослідження і надання послуг допомогло б досягти того виду
діяльності, що необхідний сучасним успішним закладам освіти, котрі легко
реагують на виклики сьогодення.
Ефективна система розвитку педагогічної майстерності викладачів
необхідна для успіху закладів вищої освіти економічного профілю. Така
система, як свідчить існуюча практика провідних закладів вищої освіти
економічного профілю, повинна ґрунтуватися на об’єктивному оцінюванні
діяльності викладачів, при якому беруться до уваги: якість і кількість
виконаної навчальної роботи;

дослідницька діяльність; консультаційна

діяльність; розроблені навчальні матеріали (наприклад, для вивчення кейсів,
навчальні курси); виконання адміністративних функцій (Bochniartz, Z.,
Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 26).
Ефективне оцінювання діяльності викладачів і внесок у досягнення
мети тісно пов’язані.
Однією з основних передумов розвитку педагогічної майстерності
викладачів є наявність розвиненого творчого потенціалу. Слід підкреслити,
що підґрунтям будь-якої творчості є конкретні знання, уміння і навички.
Мотиви є стимулом дій механізму творчості. Це має суттєве значення для
вирішення проблеми розвитку творчого потенціалу майбутніх викладачів.
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(Андрущенко, В та ін., 2003, с. 555). На жаль, керівники державних і
приватних

закладів

освіти

приділяють

незначну

увагу

ефективним

мотиваційним механізмам.
Українським закладам освіти не вистачає автономії у створенні
навчальних планів і програм, що суттєво заважає виконанню вимог студентів
та економічного середовища. Ця ситуація, успадкована від старої системи,
ставить українські заклади вищої освіти економічного профілю на нижчу
позицію порівняно з західними закладами освіти і великою мірою заважає їм
отримувати

користь

від

нових

знань

у

сфері

економічної

освіти

(Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 24).
Найкращим шляхом подолання недоліків у розробці курсів розвитку
педагогічної майстерності викладачів є врахування таких компонентів:
− розвиток уміння критично та аналітично мислити;
− застосування інтерактивних методів;
− моделювання педагогічних ситуацій;
− зосередження на розвитку здібностей, а не на виправленні недоліків;
−

мотивування

майбутніх

викладачів

до

дій

через

розробку

інтерактивних завдань;
− створення і моделювання сприятливого організаційного середовища
(Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 30-33).
Новітні технології вплинули на інформаційні джерела, необхідні для
підготовки курсів. Традиційні джерела, такі як фахова література, періодичні
видання і семінари повинні доповнюватися новими он-лайн інформаційними
джерелами.
Українські науковці погоджуються, що при складанні навчальних
планів, зокрема, з економічних дисциплін, слід надавати увагу інтерактивним
методам навчання. Провідні експерти вважають необхідним поєднання
різних інтерактивних методів, оскільки вони різним чином впливають на
розвиток умінь і навичок. Щоб відповісти на цей виклик, слід розвивати
сучасні види діяльності, що стосуються професійної майстерності, такі як
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навчання сучасних методик викладання (включаючи метод вивчення кейсів),
роботу в команді і співпрацю з різними видами аудиторії (студентами,
підприємцями), як ефективні шляхи розвитку педагогічної майстерності,
особливо для викладачів-початківців. Такі види діяльності можуть значно
підвищити якість освітньої підготовки, якщо модель навчання, що є
традиційною, замінити на модель викладача, котрий виконує роль керівника,
колеги по навчанню, людини, котра допомагає і надає можливості.
Офіційні вимоги до проведення досліджень та виконання інших видів
академічної діяльності є типовими для українських і зарубіжних закладів
вищої освіти. Ефективність дослідницької діяльності значно підвищується,
коли існує система мотивації, запроваджена закладом освіти. Така система,
як правило, складається з таких елементів:
− фінансова підтримка індивідуальних чи колективних досліджень;
− надання субсидій для участі в міжнародних конференціях;
− заохочення (у тому числі фінансове) публікацій в українських та
зарубіжних наукових періодичних виданнях;
− сприяння участі в дослідницьких проектах, що замовляються
підприємствами (Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 42).
Важливою умовою дослідницької діяльності є наявність ґрунтовної
сучасної бази електронних джерел інформації.
Освіта стає відкритою системою для сприйняття та передання
інноваційного педагогічного досвіду: розвивається мобільність студентів і
педагогів, їх творче спілкування за рахунок участі в міжнародних форумах,
конференціях (Мільто, Л., 2018, с. 515). Українські заклади вищої освіти
економічного профілю мало залучаються до міжнародних дослідницьких
проектів, це сприяло б посиленню економічної освіти. Розширення
міжнародних контактів між українськими академічними інститутами та
західними партнерами є одним із шляхів розв’язання проблеми недостатніх
ресурсів

для

базових

і

прикладних

Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 26).

досліджень

(Bochniartz, Z.,
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Завдяки різним формам і джерелам технічної допомоги в Україні
з’являється більше можливостей отримати доступ до навчально-методичної
літератури для викладачів, опублікованої зарубіжними та українськими
закладами вищої освіти. Ці важливі засоби покращення освіти в Україні
мають широко розповсюджуватися з метою отримання найкориснішого з
світового

педагогічного

досвіду.

Українські

науковці

пропонують

запровадити практику створення банків / центрів методичних матеріалів
(збірки кейсів для вивчення, навчальні посібники, лекційні матеріали, тощо)
в Україні. Ці центри можуть виконувати два основні завдання:
− підготовка викладачів до створення матеріалів високої якості;
− поширення найкращого практичного досвіду серед закладів освіти
(Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 30).
Міжнародна практика обміну викладачами широко застосовується на
Заході і має знаходити більш широке застосування в Україні. Корисною є
практика залучення викладачів із провідних зарубіжних закладів освіти, а
також заохочення українських викладачів до роботи в зарубіжних
університетах на тимчасовій основі. Досвід провідних закладів вищої освіти
економічного профілю в Україні свідчить про те, що поєднання академічних
програм (вищої освіти і спеціальних програм післядипломної освіти) і
навчальних програм, орієнтованих на підприємницьку практику (фахова
підготовка, програми, створені підприємствами, спеціальні програми,
призначені для фахівців із досвідом роботи) служить ефективним засобом
розвитку педагогічної майстерності викладачів.
Проекти методичної допомоги закладам освіти можуть служити ще
одним важливим засобом розвитку педагогічної майстерності. Як свідчить
досвід провідних українських закладів вищої освіти економічного профілю,
впровадження освітніх проектів за участю міжнародних організацій веде до
створення

висококваліфікованої

сучасними

найбільш

глибокими

команди

фахівців,

знаннями

Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001, p. 44).

котрі

предмету

володіють

(Bochniartz, Z.,
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Керівництву закладів вищої освіти економічного профілю слід
надавати більше уваги, заохочувати і винагороджувати види діяльності, що
сприяють модернізації методів викладання, до яких належать:
− стимулювання впровадження викладачами новітніх інформаційних
технологій та інноваційних методів;
− участь у спільних проектах, що сприяють розробці нових навчальних
планів і курсів для всіх закладів освіти, що беруть участь у цих проектах;
− пошук партнерів, котрі могли б забезпечити сучасну навчальну
підготовку та доступ до різних джерел інформації (наприклад, інформаційноресурсні центри посольств інших країн);
−

залучення

представників

компаній,

які

пропонують

сучасні

інформаційні технології (Bochniartz, Z., Kanishchenko, G., Karpova, O., 2001,
p. 42).
Підготовка якомога кращих викладачів для університетів України буде
довготривалим процесом, але знайдено деякі методи досягнення цієї мети, що
полягають у створенні центрів розвитку педагогічної
мотивуванні

та

стимулюванні

педагогів,

котрі

майстерності,

навчають

майбутніх

викладачів, створенні системи конкуренції, розробці системи оцінювання і
підвищення якості освіти, що надається викладачами, котра ґрунтується на
чітких критеріях якісної освіти (Романюк, О., 2017b, с. 181-182). Також
важливими є підтримка дослідницької діяльності, обмін інформацією між
українськими викладачами і викладачами університетів інших країн,
розвиток відносин між викладачами та підприємцями. Послідовна система
розвитку педагогічної майстерності викладачів, що використовує методики,
котрі довели свою ефективність, такі як літні курси і курси вихідного дня, що
базуються на українських і зарубіжних ресурсах, також може бути
рекомендованою.
Отже, у ході дослідження сучасного стану розвитку педагогічної
майстерності в системі професійної підготовки магістрів економічного
профілю нами було виявлено, що у закладах вищої освіти надається значна
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увага психолого-педагогічній підготовці студентів. Проте, слід зауважити,
що на сучасному етапі розвитку системи вищої економічної освіти виникає
необхідність у створенні більш ефективних механізмів підготовки та
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури, вдосконаленні змісту, форм і методів
організації цього процесу, реалізації програм розвитку педагогічної
майстерності в умовах магістратури, спрямованих на підготовку майбутніх
викладачів економічних дисциплін до впровадження сучасних провідних
педагогічних технологій та формування і розвитку власного педагогічного
стилю.
Висновки до розділу 1
Вивчення та узагальнення теоретичних джерел з проблеми дослідження
дозволили визначити педагогічну майстерность викладачів економічних
дисциплін як володіння фаховими знаннями з економіки, уміннями й
навичками викладання економічних дисциплін, педагогічними методиками й
технологіями, а також розвинуті особисті здібності й психологічні
властивості, які сприяють забезпеченню результативності педагогічної
діяльності

високого

рівня,

своєчасному

реагуванню

на

зміни,

що

відбуваються в освітньому середовищі, та адаптації до них, наявність
власного педагогічного стилю, прагнення до особистісно-професійного
саморозвитку.
Аналіз досвіду розвитку педагогічної майстерності викладачів у США,
Канаді та країнах Західної Європи дозволив виявити сукупність тенденцій
розвитку педагогічної майстерності викладачів, провідними з яких є
зростання
здійснюють

чисельності
підготовку

багатопрофільних
викладачів;

закладів

збільшення

вищої

терміну

освіти,
навчання

що
у

педагогічних закладах освіти до п’яти років; посилення уваги до професійної
орієнтації на педагогічні спеціальності в сім’ї, закладах середньої та вищої
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освіти, вдосконалення структури, організації, форм і методів педагогічної
орієнтації; підвищення вимог до вступників до педагогічних закладів освіти,
розроблення ефективних форм діагностики й тестування особистісних
психофізіологічних характеристик, цілей, мотивів у процесі відбору
майбутніх студентів педагогічних спеціальностей; підвищення якості
програм

розвитку

педагогічної

майстерності

для

викладачів

різних

спеціальностей з урахуванням сучасних досягнень науки, пов’язаних з
фаховою та психолого-педагогічною підготовкою викладачів; зростання
кількості психолого-педагогічних дисциплін, незважаючи на незначне
зменшення кількості годин для вивчення їх у закладах вищої освіти,
застосування принципів елективності й інтегративності, підвищення вимог
до змісту та якості викладання, використання інтенсивних, розвивальних
методів навчання, широке впровадження інформаційних технологій в
освітньому процесі; надання більшої уваги розвитку в майбутніх викладачів
самостійності й активності в набутті практичних навичок; посилення уваги
до розвитку педагогічної майстерності в системі післядипломної освіти.
Чинне нормативно-правового забезпечення вітчизняної вищої освіти
свідчить про можливість поєднання фахового та педагогічного напрямів
підготовки викладачів непедагогічних спеціальностей, а також набуття
кваліфікації викладача за фахом після завершення відповідної освітньої
програми, що передбачає виконання психолого-педагогічної, методичної та
практичної складової функції педагогічної освіти. Проте аналіз сучасного
стану розвитку педагогічної майстерності в процесі професійної підготовки
фахівців економічного профілю показав зорієнтованість освітніх програм
здебільшого на навчання за

спеціальністю. Таким чином,

виникає

необхідність у розробці навчально-методичного забезпечення розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в публікаціях
автора (Романюк, О., 2015 b, Романюк, О., 2017 a, Романюк, О., 2017 b,
Романюк, О., 2018 d).
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
У розділі обґрунтовано структурно-функціональну модель розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури,

визначено

компоненти,

критерії,

показники

та

рівні

педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.
2.1. Характеристика структурно-функціональної моделі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури
Розвиток педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти
потребує особливої організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.
Це робить актуальним визначення і реалізацію певних педагогічних умов,
відображає зміст практично-методичної складової системи професійної
підготовки викладача з метою спрямування його на професійний розвиток як
викладача-майстра.
Викладачеві належить провідна роль у формуванні фахових знань
студентів. В умовах сучасної освіти, що характеризуються розширенням
інноваційних процесів розв’язання проблеми якісної підготовки педагогічних
кадрів зумовлює необхідність по-новому розглянути специфіку педагогічної
діяльності. Викладач-майстер має добре орієнтуватися у педагогічних
технологіях, правильно оцінювати свої можливості, бути готовим до
прийняття відповідальних рішень.
Для нашого наукового пошуку важливими є дослідження, присвячені
проблемам розвитку педагогічної майстерності викладачів, серед яких слід
виокремити праці Г. Аксьонової (Аксенова, Г., 1998), Л. Ахмедзянової
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(Ахмедзянова, Л., 1993), О. Дубасенюк (Дубасенюк, О., 2009), І. Зязюна
(Зязюн, І., 2005), І. Ісаєва (Исаев, И., 2004), Л. Крамущенко, І. Кривоноса
(Крамущенко, Л., Кривонос, І., 2004), Л. Кондрашової (Кондрашова, Л.,
2010), О. Кучерявого (Кучерявий, О., 2016a, с. 81-91), О. Лавріненка
(Лавріненко, О., 2009 a), А. Линенко (Линенко, А., 1996), М. Мажара
(Мажар, Н.,

1996),

О. Міщенка

(Мищенко,

А.,

2003)

,

Г. Нагорної

(Нагорна, Г., 1995), О. Пєхоти (Пехота, Е., 1997), Є. Рогова (Рогов, Е., 1999),
В. Семиченко (Семиченко, В., 2010), С. Сисоєвої (Сисоєва, С., 2006),
М. Сметанського (Сметанський, М., 2006, с. 67-72), Г. Троцко (Троцко, Г.,
1995, 1997), Л. Хомич (Хомич, Л., 1998, 2013), О. Цокур (Цокур, О., 2003).
Значний вплив щодо розробки теоретичних засад педагогічної освіти та
питань розвитку педагогічної майстерності в європейському та світовому
освітньому

просторі

мають

наукові

дослідження

Х. Альтріхтера,

А. Фельдмана, П. Поша, Б. Сомех (Altrichter, H., Feldman, A., Posch, P.,
Somekh, B., 2008), Й. Вонка (Vonk, J. H. C., 1991, p. 3-82), Г. Келчтерманса
(Kelchtermans, G., 2015, p. 361-365), М. Кеннеді (Kennedy, M., 2016, p. 71-75),
П. Хатчінгс та Л. Шульмана (Hutchings, P., Shulman, L., 1999, p. 10-15).
У працях цих учених висловлюється спільна думка про те, що результати
наукових досліджень слід упроваджувати в практику для підвищення рівня
професійно-педагогічної підготовки та розвитку педагогічної майстерності.
В умовах сьогодення виникає необхідність спеціальної підготовки
майбутніх викладачів, для того щоб вони могли більш ефективно працювати
зі студентами, бути успішними в педагогічній та науковій діяльності,
досягаючи особистого зростання як фахівці.
Як показав проведений аналіз досвіду закладів вищої освіти
економічного профілю, більшість таких закладів у освітній діяльності
зосереджуються на засвоєнні навчального матеріалу і надають меншої уваги
підготовці студентів до викладання економічних дисциплін. Проте, оскільки
викладачі почали сприймати та більш чітко висловлювати необхідність
розвитку педагогічної майстерності і рухатися в цьому напрямі, заклади
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вищої освіти економічного профілю визнають необхідність сприяння
професійному розвитку майбутніх викладачів економічних дисциплін. Таким
чином, розвиток педагогічної майстерності визнається необхідною частиною
значного професійного зростання.
В основу нашого дослідження покладено такі важливі для розробки
змісту

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних

дисциплін в умовах магістратури методологічні підходи: психодидактичний,
компетентнісний, діяльнісний, інноваційний.
Перехід від традиційної моделі освіти до розвивального навчання
вимагає від викладачів усвідомленого розуміння того, на які дидактичні
принципи, а також психологічні закономірності та особливості розвитку
студентів вони спираються при проектуванні своєї педагогічної діяльності,
створенні авторських та експериментальних програм. Це, в свою чергу,
передбачає

наявність

у

викладачів

відповідної

психодидактичної

компетентності.
Ю. Бабанський виокремив такі принципи дидактики: принцип єдності
освітніх і виховних результатів навчання; принцип поєднання вербальних,
наочних, практичних, пошукових методів навчання; принцип розвивального
навчання;

принцип

науковості;

принцип

поєднання

групових

та

індивідуальних форм навчання (Бабанский, Ю., 1989, с. 273-274).
Крім предметної підготовки високого рівня підготовка майбутніх
викладачів до педагогічної діяльності повинна полягати у формуванні і
розвитку:
− розуміння поняття розвивальної освіти, її відмінності від традиційних
форм навчання;
− знання про освітнє середовище та його суб’єкти, структуру
(просторово-предметний, соціальний та технологічний компоненти), його
різновиди

(родинне,

університетське,

позауніверситетське

додаткове,

стихійне), його типи (творчий, догматичний та інші), та типи взаємодії між
його суб’єктами (авторитарний, демократичний, гуманістичний та інші);
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− знання психологічних закономірностей та особливостей вікового та
особистісного розвитку студентів в умовах різних видів освітнього
середовища;
− вміння реалізувати різні способи педагогічної взаємодії між різними
суб’єктами освітнього середовища зі студентами індивідуально і в групі, з
колегами-викладачами, зі своїм керівництвом;
− уміння зайняти рефлексивну позицію (самоусвідомлюючу) щодо
того, кого навчати, з якою метою навчати, чого навчати, для кого і де навчати
(Панов, В., 2007).
У монографії Ю. Фокіна зібрано та узагальнено інформацію з питань
психології і педагогіки, а також оригінальні авторські розробки, необхідні
для усвідомленого розвитку педагогічної майстерності викладачів закладів
вищої освіти. У ній висвітлено різні питання дидактики і психології
перетворення навчального матеріалу та організації навчання: класифікації
засобів навчання, дидактичні особливості підручників, наочність, моделі
навчання, мова графічних зображень, екранні засоби презентації інформації,
проблемне навчання, питання комп’ютеризації навчання тощо. Автор
зазначає, що розвиваючи педагогічну майстерність науково обгрунтованим, а
не експериментальним шляхом, викладач закладу вищої освіти не може
обходитися

без

опори

на

знання

психологічних

та

дидактичних

закономірностей своєї діяльності (Фокин, Ю., 2002) .
Психодидактичний підхід дає можливість застосовувати знання
психології розвитку та методики розвивального навчання у якості бази для
побудови технологій викладання економічних дисциплін шляхом інтеграції
знань студентів з психології, дидактики, методів, які активізують навчальнопізнавальну діяльність студентів, а також знань з дисциплін, що
викладаються. Осмислення суті знань з дисциплін економічного циклу та їх
структур є необхідною вимогою для свідомих і кваліфікованих дій майбутніх
викладачів з точки зору їх фахової економічної підготовки. Зауважимо, що
сучасний викладач повинен також мати спеціальні знання про закономірності
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побудови навчальних курсів та розгортання навчального матеріалу як у
цілому, так і його окремих структурних компонентів. Майбутнім викладачам
економічних дисциплін у закладах вищої освіти слід мати знання з
теоретичних основ підготовки навчального матеріалу на рівні програм вищої
економічної освіти. Так само важливими для викладачів є досвід творчої
діяльності науковців і знання про основні способи ефективного накопичення
економічних та психолого-педагогічних знань у науці.
Компетентнісний

підхід

передбачає

надання

особливої

уваги

досягнутому результату, причому як результат розглядають не суму
засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних
ситуаціях (Иванов, Д., Митрофанова, К., Соколова, О., 2003). Згідно цього,
результатом розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів як
професійної компетентності високого рівня є продуктивні, самостійні,
відповідальні дії в реальній педагогічній практиці.
На відміну від традиційних підходів, компетентнісний підхід до
розвитку педагогічної майстерності студентів магістратури ґрунтується на
дотриманні таких принципів: освіта для успішної адаптації та особистісного
розвитку в суспільстві; оцінювання для забезпечення можливості студенту
самому планувати свої освітні результати і вдосконалювати їх у процесі
постійної

самооцінки;

використання

різноманітних

форм

організації

самостійної, свідомої діяльності студентів на основі особистої мотивації та
відповідальності за результат (Барахович, И., 2011, с. 253-260).
Розглянемо зміст поняття «компетентність викладачів економічних
дисциплін».
Наукові дослідження проблем підготовки викладачів закладів вищої
освіти

та

розвитку

їхньої

педагогічної

майстерності

визначають

багатовимірність явища компетентності викладача закладу вищої освіти,
причому існують підходи, згідно яких це поняття розглядають як сукупність
різних видів компетентності (Введенский, В., 2003; Коточитова, Е., 2001;
Маркова, А., 1996). Таку тенденцію сьогодні враховують при розробці

98

програм розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів в умовах
магістратури (Романюк, О., 2013a, с. 264).
Проблема компетентності викладачів економічних дисциплін пов’язана
зі змінами, які відбуваються в економічній освіті й мають динамічний
характер. Найголовніше у предметній економічній підготовці – це
формування предметних знань про ті особливості поведінки людини, які
пов’язані з економічними ситуаціями повсякденного життя, та вмінь
застосовувати набуті предметні знання з точки зору економічно активної
особистості під час прийняття рішень в умовах економічного середовища,
яке динамічно розвивається.
Сьогодні

професійна

компетентність

викладачів

економічних

дисциплін доповнюється психолого-педагогічною складовою. Психологічний
аспект

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних

дисциплін ґрунтується на підготовці з таких предметів, як загальна і
педагогічна психологія, економічна психологія, навчальний менеджмент.
Педагогічний аспект містить дидактичні й методичні особливості викладання
економічних дисциплін. Одним із найскладніших аспектів розвитку
педагогічної майстерності викладачів є методологічна підготовка, її не можна
замінити теоретико-предметною. Знання методики та техніки навчання є
одним із чинників, що, як свідчать дидактичні дослідження, разом із
здібностями студентів, мотивацією їх і стимулами стосовно цілей навчання
визначають успішність навчання (Романюк, О., 2015 a, с. 249).
Під

поняттям

«психолого-педагогічна

компетентність

магістра

економічного профілю» ми розуміємо таку інтегративну якісну властивість
його особистості, яка виникла внаслідок синтезу мотивів, цінностей, знань і
вмінь, а також суб’єктних практичних дій, що загалом забезпечить успішну
діяльність, яка спрямована на розвиток, розповсюдження і свідоме та
доцільне використання інноваційних форм, методів і технологій у викладанні
економічних

дисциплін.

Зауважимо,

що

психолого-педагогічна

компетентність викладачів економічних дисциплін – це багатокомпонентне
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інтегральне особистісне утворення, яке є основою для виконання ними
професійних обов’язків у сучасних умовах упровадження освітніх реформ,
змін в організації освітнього процесу, створення його різноманітних форм,
моделей, напрямів, профілів, рівнів викладання та різноманітності структури
економічних дисциплін, орієнтації навчання на професійне і соціальне
самовизначення фахівців економічного профілю.
Факт упровадження закладами вищої освіти економічного профілю
компетентнісного підходу до розвитку педагогічної майстерності викладачів
засвідчує переорієнтацію процесу освіти на результат у діяльнісному вимірі,
зміну акценту з накопичування нормативних знань, умінь і навичок на
підготовку майбутніх викладачів економічних дисциплін до практичних дій,
застосування власного досвіду успішних дій у певних ситуаціях, побудову
освітнього процесу на основі врахування успіхів у розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін, розвиток у майбутніх
викладачів конкурентоспроможності на ринку праці в сучасних умовах, що
швидко змінюються, та потенціалу для швидкої адаптації як у майбутній
професійно-педагогічній діяльності, так і в соціальній структурі.
Ми вважаємо важливим засобом для реалізації компетентнісного
підходу,

який

є

орієнтованим

на

можливість

моделювання

різних

педагогічних ситуацій, здійснення індивідуалізації і диференціації кожного
студента (Маркова, А., 1993; Бібік, Н., 2004), у процесі розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
доповнення традиційних форм педагогічної підготовки впровадженням
освітніх технологій, які надають можливість відтворити високий рівень
візуалізації уявлень про педагогічну діяльність.
Діяльнісний підхід у філософії, психології, педагогіці, який ґрунтується
на теорії людської діяльності, розроблено в дослідженнях М. Басова
(Басов, М.,1928), О. Леонтьєва (Леонтьев, А., 1977), Б. Ломова (Ломов, Б.,
1984), С. Рубінштейна (Рубинштейн, С., 1959) та інших.
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М. Басов виокремлював діяльність у особливу категорію, що не
зводилася до інших форм. Під діяльністю М. Басов розумів особливу
структуру, яку утворюють окремі акти й механізми, зв’язки між якими
визначаються завданнями діяльності. На думку науковця, діяльність може
мати стабільну структуру, стереотипізовану за допомогою навичок, які вже
засвоєні, або щоразу утворювану при виконанні нових завдань. М. Басов
розглядав людину як діяча в середовищі й, вивчаючи проблеми розвитку
людини, визначав діяльність як фактор розвитку особистості (Басов, М.,
2007, с. 134-146).
В

основу

теоретичних

положень

О. Леонтьєва

покладено

ідеї

розрізнення зовнішньої і внутрішньої діяльності. Зовнішня діяльність
утворюється зі специфічних для людини дій з реальними предметами, які
здійснюються шляхом реальних рухів. Внутрішня діяльність здійснюється за
допомогою розумових дій, і людина оперує не реальними предметами і не
шляхом реальних рухів, а використовує ідеальні моделі, образи предметів.
О. Леонтьєв розглядав діяльність людини як процес, необхідний момент, у
результаті якого з’являється психічна діяльність «узагалі». На думку
науковця, внутрішня діяльність є вторинною стосовно зовнішньої і
формується у процесі інтеріоризації, тобто переходу зовнішньої діяльності у
внутрішню. Термін «екстеріоризація» означає зворотній перехід від
внутрішньої до зовнішньої діяльності. (Леонтьев, А., 1977).
О. Леонтьєв вважав абсолютною роль діяльності, особливо зовнішньої,
у становленні особистості і пропонував покласти категорію «діяльність» в
основу побудови психології. З поняттям «діяльність», на думку науковця,
безпосередньо пов’язані поняття «дія», «операція (прийом)». О. Леонтьєв
визначав дії як відрізки діяльності індивіда, складові діяльності, яким
властиві самостійні проміжні цілі, в той час як мотиви відповідають мотивам
діяльності, складовими якої вони є. Операції, або прийоми, за визначенням
науковця, є способами виконання певних дій і визначаються умовами, в яких
вони здійснюються. Таким чином, діяльність, дія і прийом (операція) є
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певною

мірою

самостійними,

нерозривно

пов’язаними

між

собою

утвореннями (Леонтьев, А., 1972).
Теоретичні погляди О. Леонтьєва, основою яких є формування психіки
у формі «інтеріоризація − екстеріоризація» стали підґрунтям для діяльнісного
підходу до навчання у педагогічній теорії і практиці та розвитку загальної
стратегії побудови системи освіти у вигляді політехнічної школи.
С. Рубінштейн сформулював принцип єдності свідомості і діяльності як
варіант діяльнісного підходу: суб’єкт у своїх діяннях не тільки виявляється і
проявляється, він у них твориться і визначається; тим, що він робить, можна
визначити те, чим він є, напрямом його діяльності можна визначити і
формувати його самого (Рубинштейн, С., 1986, с. 101-108). У своїх наукових
дослідженнях С. Рубінштейн довів, що свідомість, як вищий психічний
процес,

виступає

як

спосіб

особистісної

регуляції

і

виконує

три

взаємопов’язані функції: регуляції психічних процесів, регуляції стосунків,
регуляції діяльності і всього життя особистості (Рубинштейн, С., 1959).
Б. Ломов

вивчав

проблему

класифікації

діяльності

та

вважав

необхідним аналіз професіоналізму в кожній діяльності з застосуванням
історико-генетичного підходу, який дозволяє психологічне проектування
різних типів професійної діяльності та відповідної специфіки професійного
навчання.

На

думку

науковця,

розвиток

професійної

майстерності

відбувається спіралеподібно, коли йде досягнення цілі від одного вектора
«мотив – ціль» до іншого, який знаходиться на новому рівні та реалізується в
діяльності (Ломов, Б., 1984, с. 198). Звертаючись до ідей О. Леонтьєва,
Б. Ломов зазначає, що одні й ті ж здібності людини можуть перебувати в
різному ставленні до її особистості. В одних випадках вони виступають як
байдужі, в іншому – ті ж особливості істотно входять у її характеристику
(Ломов, Б., 1984, с. 307).
Важливим у контексті застосування діяльнісного підходу до розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів є дослідження В. Мозговим
феномену режисури педагогічної дії. Оскільки, за визначенням автора,
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режисура педагогічної дії, як феномен сучасної педагогічної освіти, є
складовою

більш

широкого

педагогічного

явища

–

педагогічної

майстерності, вважаємо ідеї В. Мозгового актуальними для розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін.
Підготовка майбутніх викладачів до режисури педагогічної дії покликана
наблизити сучасного викладача до діяльнісно-орієнтованої педагогічної
освіти. За визначенням В. Мозгового, режисура педагогічної дії є творчою
функцією

майбутніх

викладачів,

що

спрямована

на

налагодження

результативної педагогічної взаємодії з усіма учасниками освітнього
процесу. Метою підготовки майбутніх викладачів до режисури педагогічної
дії є стимулювання особистісно-професійного розвитку через активний
пошук можливостей розкриття інтелектуального, мистецько-творчого й
емоційно-духовного в суб’єкт-суб’єктній взаємодії (Мозговий, В., 2015, с. 9).
В. Мозговий вбачає дієвість режисури педагогічної дії, яка базується на
суб’єкт-суб’єктних відносинах, у розкритті нових перспектив як для
професійної реалізації викладача, так і для особистісного розвитку студента.
Створення творчого середовища, у якому всі учасники освітнього процесу
будуть мати змогу розкрити свій творчий потенціал, перевірити професійні
навички, здібності генерувати та реалізовувати ідеї, є одним із важливих
практичних завдань режисури педагогічної дії як професійної функції
майбутнього викладача (Мозговий, В., 2014, с. 203).
Діяльнісний підхід до організації освітнього процесу підкреслює
важливість не лише успішного розв’язання проблем ефективного вивчення
курсів економічних дисциплін, а також формування у студентів уміння
самостійно і професійно планувати свою діяльність у різних ситуаціях. Це
напрацьовується завдяки формуванню у майбутніх викладачів ключових
(узагальнених) компетенцій. У контексті такого підходу до педагогічної
підготовки і розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури розкривається типова елементарна
структура та сутність системи методики навчання економіки як дидактичного
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процесу: співвідношення сформованих цілей, змісту та засобів навчання як
складових процесу передачі та засвоєння навчальної інформації.
Існуюча

система

освіти

майже

цілковито

є

спрямованою

на

транслювання в основному попереднього досвіду та способів діяльності.
Умовою, необхідною для забезпечення розвитку педагогічної майстерності
викладачів, стає підготовка до оволодіння методами діяльності, які
поєднують пізнання і практику, які раніше не існували. Таким чином,
інновації стають атрибутом сучасного освітнього процесу. В умовах
інтенсифікації процесів у освіті виявляється закономірною зміна парадигми
освіти. У контексті інноваційної освіти особлива увага науковців надається
новим знанням та інноваційній динаміці. Категорію «нові знання» розуміють
як

знання,

отримані

засобами

науки,

мистецтва,

винахідливості,

інтегрального синтезу (Ангеловски, К., 1991).
Будь-яка діяльність у будь-якій сфері може бути інноваційною, якщо
вона спрямована на внесення нового (знань, технологій, прийомів, підходів)
не лише заради новизни чи з метою втілення нового на практиці, а для
отримання результату. Очевидним є те, що інноваційний пошук мотивується
навколишнім середовищем. До числа основних мотиваційних чинників
можна віднести зміни. У цьому контексті інноваційність освіти є ключовою
характеристикою діяльності, яка має за мету розвиток педагогічної
майстерності

та

підготовку

майбутніх

викладачів

до

інноваційної

педагогічної практики (Романюк, О., 2018a, с. 129-131).
За твердженням Т. Сущенко, «вагомі і швидкі успіхи досягаються там,
де викладачі вузів беруть на озброєння нові педагогічні технології
високоякісної професійної освіти, спираючись на які вони мають можливість
успішно

готувати

студентів

до

продуктивної

кваліфікованої

праці,

гарантуючи і програмуючи її якість, відповідальність випускників за
раціональність соціально значущих нововведень» (Сущенко, Т., 2002, с. 64).
У зв’язку з розвитком глобальної мережі Інтернет, вільного доступу до
ресурсів навчальної інформації спостерігаємо появу унікальної можливості
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виконувати

завдання,

пов’язані

з

осучасненням

та

інтенсифікацією

професійно спрямованої підготовки майбутніх викладачів та процесу
розвитку їхньої педагогічної майстерності. Йдеться, зокрема, про створення
можливості використання електронних освітніх ресурсів, поєднання очної та
дистанційної форм навчання для вдосконалення педагогічної взаємодії
викладача і студентів. Застосування інноваційних технологій, нових типів
організації навчання в університетах змінює характер функціональної
діяльності педагога з ретранслятора інформації на фасилітатора, колегу в
педагогічній співпраці.
В. Ляшенко та К. Ляшенко помітною ознакою навчально-пізнавальної
діяльності при застосуванні інноваційного підходу до навчання називають
створення умов оволодіння знаннями з включенням тих, хто навчається, у
творчу діяльність, зумовлену: 1) видом навчальної діяльності (практична дія і
спостереження переважають над слуханням або супроводжують його);
2) логікою пізнавального процесу (індукція переважає над дедукцією);
3) психологією пізнавального процесу (аналіз через синтез, асоціативний і
евристичний механізми); 4) джерелом знання (опора на образ) (Ляшенко, В.,
Ляшенко, К., 2011, с. 340-354).
До

чинників,

які

впливають

на

продуктивність

професійної

педагогічної підготовки відносять модернізацію освітнього процесу й
реалізацію інноваційного підходу шляхом застосування педагогічних
технологій,

спрямованих

на

якісну

перебудову

освітнього

процесу,

організаційно-методичного забезпечення високого рівня інтелектуального
розвитку студентів, їхньої самостійної пізнавальної діяльності (Мухина, Т.,
2013); підвищення цілеспрямованості професійного навчання; посилення
мотивації; збільшення інформативної місткості змісту освіти; застосування
активних методів і форм навчання; прискорення темпу навчальних дій;
розвиток навичок навчальної праці; використання нових інформаційних
технологій (Жижко, Т., 2002, с. 37-41).

105

Як показує професійний досвід, реалізація інноваційного підходу
змінює і саму організацію процесу навчання, і тактику взаємодії викладача зі
студентами. Відомо, що важливою умовою ефективного освітнього процесу є
створення середовища, яке є сприятливим для зростання, стимулює
розкриття ресурсів особистості, створює психологічні умови для розвитку.
Створення такого середовища сприяє прагненню особистості до розвитку та
освіти, до більш повного залучення до процесів за межами цього середовища,
спонукає її до уважного ставлення до себе, до своїх переживань, до кращого
розуміння себе. На особливу увагу в розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури заслуговує
розвиток їхнього творчого потенціалу, що є важливою умовою ефективності
цього процесу та однією з найважливіших складових готовності майбутніх
викладачів до реалізації інноваційної педагогічної діяльності (Романюк, О.,
2018b, с. 168). Формування певного світогляду, особливостей характеру,
ціннісних орієнтацій, у яких творчості відводиться високе місце в ієрархії
цінностей, знань про засоби та способи здійснення творчої діяльності,
отримання досвіду успішного їх застосування на практиці дадуть можливість
студентам магістратури стати творчими викладачами в майбутньому.
Усі проаналізовані вище методологічні підходи є взаємопов’язаними та
доповнюють один одного. Їх застосування в умовах магістратури закладів
вищої освіти економічного профілю має забезпечити ефективний освітній
процес

та

сприяти

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін. Такі методологічні підходи можливо реалізувати
тільки

у

відповідній

психолого-педагогічній

складовій

магістерської

підготовки викладачів економічних дисциплін, тобто завданнями фахової
освіти викладачів закладів вищої освіти економічного профілю є передусім
розробка та впровадження відповідних педагогічних навчальних дисциплін,
спецкурсів, тренінгів, які мають за мету формування та розвиток таких
якостей викладачів, як організаційні, комунікативні, творчі, мисленнєві;
організація системи самостійної освіти студентів та їх саморозвитку;
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оновлення магістерської практики та спеціальна підготовка викладачів, які
здійснюють педагогічну діяльність у магістратурі.
Для організації, вивчення та вдосконалення процесу розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури ми обрали, як один з найефективніших, метод
моделювання, який є за своєю суттю інтегративним, оскільки дає нам
можливість поєднати в педагогічному дослідженні процесу розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін емпіричне та
теоретичне, тобто експеримент з побудовою логічних конструкцій, та
отримати цілісну інформацію про досліджуваний об’єкт.
Моделювання виступає однією з основних категорій теорії пізнання,
оскільки на ньому базується будь-який метод наукового дослідження – як
теоретичний (у якому використовуються різного роду знакові, абстрактні
моделі), так і експериментальний (у якому використовуються предметні
моделі) (Солдатенко, М., 2007, с. 828). О. Дахін, досліджуючи питання
моделювання компетентності учасників освітнього процесу, визначає модель
як штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових
форм, формул, який, будучи схожим на досліджуваний об’єкт (чи явище),
відображає і відтворює в більш простому вигляді структуру, властивості,
взаємозв’язки і відносини між елементами цього об’єкта (Дахин, А., 2012,
с. 24). У словнику професійної освіти знаходимо схоже визначення моделі як
зразка, примірника чого-небудь; зменшеного відтворення якогось механізму;
типу, марки, зразка конструкції; схеми для пояснення якогось явища або
процесу (Гончаренко, С., Зязюн, І., Ничкало, Н., 2000, с. 195).
У сучасній науці все більшої уваги отримують структурні та
функціональні моделі. Структурна модель імітує внутрішню організацію
оригіналу. Оскільки структура – це спосіб внутрішньої організації елементів
об’єкта, вона є однією з найсуттєвіших сторін будь-якої речі. Без розкриття
структури неможливе пізнання внутрішньої природи, сутності об’єктів. Під
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функціональною моделлю розуміють таку модель, яка імітує спосіб
поведінки (функцію) оригіналу (Султанова, Л., 2018, с. 247).
У реальному процесі дослідження окремі типи у чистому вигляді
можна зустріти досить рідко. Частіше використовуються змішані моделі.
Саме

до

такого

типу

належить

запропонована

нами

структурно-

функціональна модель розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних

дисциплін

в

умовах

магістратури.

Вибір

структурно-

функціональної моделі зумовлений тим, що процес розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін є складовою динамічної
системи, яка функціонує в таких взаємопов’язаних аспектах, як суспільний та
особистісний. Кожний з компонентів може розглядатися як складова частина
іншої системи більш високого чи нижчого рівня (Романюк, О., 2018c, с. 101).
Оскільки педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін
характеризує професійну діяльність людини, її розвиток має прямий вплив на
практичну, теоретичну, колективну й індивідуальну діяльність.
Охарактеризуємо розроблену нами структурно-функціональну модель
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури (див. Рис. 2.1). У моделі забезпечується єдність мети,
компонентів педагогічної майстерності, принципів, змісту, форм, методів
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін у
магістратурі, критеріїв та рівнів її сформованості.
Метою розробленої моделі є забезпечення позитивної динаміки
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін. Відповідно, завданнями є формування мотивації до професійнопедагогічної діяльності та ціннісних орієнтацій; розвиток психологопедагогічної компетентності; розвиток організаторських здібностей та
навичок особистісної взаємодії; розвиток здатності до аналітичної діяльності.

Теоретичний блок
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Мета: забезпечення позитивної
динаміки розвитку педагогічної
майстерності майбутніх
викладачів економічних
дисциплін.

Завдання:
формування мотивації до професійно-педагогічної
діяльності та ціннісних орієнтацій;
розвиток психолого-педагогічної компетентності;
розвиток організаторських здібностей та навичок
особистісної взаємодії;
розвиток здатності до аналітичної діяльності.

−
−
−

−

Принципи розвитку педагогічної майстерності:

Підходи:

−
−
−
−

− професійної спрямованості;
− суб’єктності;
− пріоритету активних методів
інтерактивних технологій;
− самовдосконалення.

психодидактичний;
компетентнісний;
діяльнісний;
інноваційний.
;

навчання,

Компоненти педагогічної майстерності
Мотиваційно-ціннісний

Когнітивний

Діяльнісний

Рефлексивний

Результативний блок

Критерії педагогічної майстерності:

− мотивація до професійно-педагогічної
діяльності;
− ціннісні орієнтації;
− психолого-педагогічна компетентність;
− здатність до організаційної діяльності
та особистісної взаємодії;
− здатність до аналітичної діяльності.
Рівні розвитку
педагогічної майстерності

базовий

Методи розвитку педагогічної
майстерності:
− традиційні;
− інтерактивні.

Форми розвитку педагогічної
майстерності:
− традиційні;
− інтерактивні.

Змістовий блок

Етапи розвитку
Зміст розвитку педагогічної майстерності
забезпечується:
–
навчальною
програмою
до
спецкурсу
«Педагогічна
майстерність
викладачів економічних дисциплін»;
–
методичними рекомендаціями до
спецкурсу
«Педагогічна
майстерність
викладачів економічних дисциплін»;
–
програмою
тренінгу
розвитку
педагогічної
майстерності
викладачів
економічних дисциплін та інструктивнометодичними матеріалами до нього.

педагогічної
майстерності:
Етап І.
Етап ІІ.
Етап ІІІ.
Етап ІV.

Показники педагогічної майстерності:

− поєднання внутрішніх та зовнішніх мотивів;
− термінальні та інструментальні цінності;
− теоретичні знання основ педагогічної
майстерності та професійні вміння;
− організаторські здібності;
− комунікабельність;
− індивідуальна
міра
вираженості
рефлексивності.
достатній

високий

Результат – позитивна динаміка розвитку педагогічної майстерності
майбутніх викладачів економічних дисциплін
Рис. 2.1. Структурно-функціональна модель розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
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Нами

обрано

три

основні

блоки:

теоретичний,

змістовий

та

результативний. Охарактеризуємо кожний з них. Перший блок, теоретичний,
спрямований на обґрунтування наукових підходів та принципів розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Важливими домінуючими чинниками, які вплинули на
проектування нашої моделі, є теоретичні засади розвитку педагогічної
майстерності. Теоретичний блок нашої моделі передбачає врахування
вихідних

теоретико-методологічних

положень,

які

включають

психодидактичний, компетентнісний, діяльнісний та інноваційні підходи.
Процес розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури є, безумовно, складною психодидактичною
системою, тому вивчення теоретико-педагогічних та психологічних засад
реалізації

освітнього

процесу,

вочевидь,

потребує

застосування

психодидактичного підходу.
Врахування компетентнісного підходу в процесі розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
забезпечує розвиток і вдосконалення таких важливих для майбутньої
педагогічної діяльності якостей, як моральні, ціннісні, самостійність,
прагнення саморозвитку й самовдосконалення, готовність до рефлексії.
Діяльнісний підхід спрямований на формування активності майбутніх
викладачів економічних дисциплін, що сприяє зростанню самостійності,
творчості, впевненості в своїх можливостях, розвитку їхньої педагогічної
майстерності. Погоджуємось з Н. Оверко у тому, що реалізація діяльнісного
підходу до розвитку педагогічної майстерності сприяє формуванню
спрямованості

особистості,

її

суб’єктивного

досвіду,

вдосконаленню

педагогічної техніки, саморегуляції діяльності (Оверко, Н., 2016, с. 132).
Сучасні тенденції в освіті висувають нові вимоги залучення студентів
магістратури до проектування освітнього процесу. Це зумовлює потребу в
його організації з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей. Постає
завдання виявити у майбутнього викладача потребу в усвідомленому
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навчанні. Проте, не кожний майбутній викладач має практичне розуміння
того,

що

йому

необхідно

для

подальшого

зростання,

професійної

самореалізації та розвитку педагогічної майстерності. Оскільки готовність
розвиватися, як природну потребу, неможливо надати ззовні, її слід
формувати, впроваджуючи інноваційний підхід, залучаючи магістрантівмайбутніх викладачів до більш ефективних рольових моделей, планування
своєї кар’єри, проводячи експерименти, які дають змогу оцінити різницю між
існуючим станом і бажаним чи необхідним рівнем.
Оскільки принципи визначають стратегію і тактику практичної
діяльності викладачів, характер їх творчої взаємодії в освітньому процесі, у
запропонованій нами моделі визначено необхідність дотримання у процесі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах

магістратури

таких

принципів:

професійної

спрямованості,

суб’єктності, пріоритету активних методів навчання і інтерактивних
технологій, самовдосконалення.
Принцип професійної спрямованості ґрунтується на необхідності
фундаментальної

підготовки

викладачів

економічних

дисциплін,

яка

забезпечує їх фаховими знаннями, оскільки викладач, який не має належної
фундаментальної підготовки не може орієнтуватися в умовах, які об’єктивно
постійно змінюються. За таких умов втрачається і компетентність. Одним із
способів вираження цього принципу є поєднання загальнонаукової та
методичної складових структури дисциплін економічного циклу. Комплекс
економічних дисциплін повинен надати майбутньому викладачу, з одного
боку, сучасне наукове тлумачення всіх основних понять і фактів відповідної
дисципліни, досить широкий світогляд, і, з іншого боку, знання методів
навчання цих дисциплін. Таким чином, під час обрання методів навчання ми
надаємо перевагу тим методам, які будуть використовуватися майбутнім
викладачем. Принцип професійної спрямованості також полягає у тому, щоб
усі дисципліни фундаментальної підготовки сприяли набуттю студентами
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навичок педагогічної діяльності, оскільки освітня діяльність є провідною у
закладах вищої освіти.
Принцип суб’єктності визнає за особистістю прав на унікальність,
внутрішню свободу, активність та духовність, що ґрунтується на врахуванні
інтересів

освітнього

процесу,

пріоритеті

особистісно-орієнтованих

технологій, передбачає таку спрямованість процесу розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, яка
переносить акценти зі знань, умінь і навичок на особистісний розвиток,
забезпечує фундаментальність процесу розвитку педагогічної майстерності,
який складається з розробки власної концепції викладання економічних
дисциплін,

оволодіння

психолого-педагогічними

технологіями

та

технологіями управління, прояву творчості у педагогічній діяльності.
Одним з найважливіших напрямів розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін і обов’язковою умовою ефективної
реалізації компетентнісного підходу є впровадження активних методів у
освітній процес закладів вищої освіти. Принцип пріоритету активних методів
навчання і інтерактивних технологій передбачає необхідність застосування
нових освітніх технологій та форм освітньої діяльності. Перш за все це
необхідність переходу від інформаційних методів і форм навчання до
активних, переорієнтація від знаннєвого до діяльнісного підходу, пошук
можливостей поєднання теоретичних знань студентів з їхніми практичними
потребами (Наумов, Л., 1986, с. 35).
Реалізація принципу самовдосконалення

є можливою за умов

оволодіння майбутніми викладачами економічних дисциплін здатністю
самостійно розробляти стратегію і тактику виконання завдань, пов’язаних з
освітньою діяльністю, знаходити необхідну професійну інформацію та
оперувати нею у зв’язку з розв’язанням теоретичних і практичних проблем,
отримувати нові знання, необхідні для досягнення освітніх цілей, шукати
нові засоби вирішення навчальних завдань, формулювати завдання щодо
саморозвитку і визначати шляхи їх реалізації.
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Побудована на ієрархічній системі визначених нами принципів, модель
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури реалізується через функціонування таких компонентів
педагогічної

майстерності,

як

мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

діяльнісний і рефлексивний. Процес розвитку педагогічної майстерності
передбачає наявність відповідних педагогічних здібностей і якостей,
професійних цінностей і ставлення, професійної компетентності, готовності
до творчої діяльності, педагогічної техніки, педагогічної культури.
Змістовий блок моделі відображає безпосередньо зміст розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Зміст розвитку педагогічної майстерності забезпечується
навчальною програмою спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних

дисциплін»;

методичними

рекомендаціями

«Розвиток

педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін» до спецкурсу;
програмою та інструктивно-методичними матеріалами для проведення
«Тренінгу розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін». Це, зокрема, поглиблення теоретичних педагогічних знань,
удосконалення

практичних

умінь

і

навичок

викладачів,

оволодіння

сучасними досягненнями передового педагогічного досвіду, розвиток
творчих здібностей, формування потреби в постійному самовдосконаленні.
Відповідно до змісту розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури пропонуємо використання
різних форм: традиційних (лекції, практичні заняття, самостійна робота,
контрольні заходи) та інтерактивних (тренінг, дискусія з використанням
мультимедійних технологій, робота в малих групах, ділова гра, масові
заходи).
Запропоновані нами для розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури традиційні методи (вербальні,
наочні, практичні, методи за логікою сприйняття змісту) та інтерактивні
методи («мозковий штурм», портфоліо, аналіз конкретних ситуацій,

113

проблемно-пошуковий, метод ігрових технологій, ігрове проектування,
презентації, імітаційні вправи) забезпечують формування і вдосконалення
власного стилю викладання, методики викладання економічних дисциплін.
Динаміку розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури дозволяє визначити і відобразити
результативний

блок

розробленої

характеристику

компонентів

нами

педагогічної

моделі,

який

майстерності

передбачає

(мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивний); критеріїв оцінювання
рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін (мотивація до професійно-педагогічної діяльності; ціннісні
орієнтації;

психолого-педагогічна

компетентність;

здатність

до

організаційної діяльності та особистісної взаємодії; здатність до аналітичної
діяльності); їх показників (поєднання внутрішніх та зовнішніх мотивів;
термінальні

та

інструментальні

цінності;

теоретичні

знання

основ

педагогічної майстерності та професійні вміння; організаторські здібності;
комунікабельність; індивідуальна міра вираженості рефлексивності) та рівнів
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін
(базовий, достатній, високий), які нам дозволять зіставити прогнозовані та
отримані результати діагностики та коригування цього процесу.
Структура

обґрунтованої

та

розробленої

нами

структурно-

функціональної моделі розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури ґрунтується на дотриманні
логіки досліджуваного процесу: від наявного вихідного стану сформованості
основ

педагогічної

майстерності

до

цілеспрямованого

поступового

досягнення майбутніми викладачами більш високого рівня педагогічної
майстерності,

тому

дає

можливість

експериментально

перевірити

ефективність розробленого нами змісту, запропонованих форм і методів
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури. Передбачуване нами зростання рівня педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін мотивуватиме їх до
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подальшого

успіху,

розширення

професійного

світогляду,

розвитку

креативності, критичного осмислення організації освітнього процесу в
закладах вищої освіти.

2.2.

Компоненти

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін
Реформи, що проводяться на сучасному етапі розвитку вищої
економічної освіти, спричиняють зміни в підготовці викладачів закладів
вищої освіти економічного профілю, де особливо важливими постають
питання формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів
економічних дисциплін та розвитку їхньої педагогічної майстерності з метою
покращення освітнього процесу, від якого залежить у подальшому підготовка
майбутніх фахівців у сучасному закладі вищої освіти економічного профілю.
Тому питання педагогічної компетентності та педагогічної майстерності
потребують чіткого визначення їх компонентів, інтеграція яких забезпечує
формування

компетентності

та

розвиток

педагогічної

майстерності

викладачів закладів вищої освіти економічного профілю.
Теоретичну основу сучасних наукових підходів до розкриття сутності
компонентів

педагогічної

компетентності

та

майстерності

складають

дослідження І. Зязюна (Зязюн, І., 2005), О. Лавріненка (Лавріненко, О.,
2009a), М. Солдатенка (Солдатенко, М., 2003), О. Семеног (Солдатенко, М.,
Семеног О., 2008), І. Ісаєва, О. Міщенко, Є. Шиянова, В. Сластьоніна
(Исаев, И., Мищенко, А., Шиянов, Е., Сластенин, В., 2002), О. Отич (Отич, О.,
2014), Н. Кузьміної (Кузьмина, Н., 1989), А. Маркової (Маркова, А., 1996),
А. Кузьмінського (Кузьмінський, А., 2005). Також структуру педагогічної
компетентності та майстерності розкривали в своїх наукових працях
К. Ангеловски (Ангеловски, К., 1991), І. Гришина (Гришина, И., 2002),
С. Дружилов

(Дружилов,

С.,

2005),

Т. Лапіко

(Лапико, Т.,

М. Палтишев (Палтышев, М., 2002), А. Реан (Реан, А., 2007).

2002),
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У

педагогічній

науці

склалося

кілька

підходів

до

розуміння

компонентів педагогічної компетентності та педагогічної майстерності як
виявлення її високого рівня. Науковці зазначають, що педагогічна
компетентність є явищем, сутність якого полягає у єдності педагогічних
знань,

досвіду,

характеристик

педагога,

що

дозволяють

ефективно

здійснювати педагогічну діяльність, цілеспрямовано організовувати процес
педагогічного спілкування, а також передбачають особистий розвиток і
вдосконалення педагога (Гришина, И., 2002, с. 9).
І. Ісаєв,

О. Міщенко,

Є. Шиянов,

В. Сластьонін

вважають,

що

професійна компетентність викладача виражає єдність його теоретичної та
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, основу
структури компетентності викладача складають чисельні вміння, що
характеризують

цю

готовність

(Исаев, И.,

Мищенко, А.,

Шиянов, Е.,

Сластенин, В., 2002).
Н. Кузьміна та А. Реан виділяють такі компоненти педагогічної
компетентності: спеціальна – в галузі дисципліни, що викладається;
методична – стосовно шляхів формування знань, умінь і навичок у студентів;
психолого-педагогічна – у сфері навчання; диференційно-психологічна
компетентність, що стосується мотивів, здібностей, спрямованості студентів;
рефлексія педагогічної діяльності або аутопсихологічна компетентність
(Кузьмина, Н., Реан, А., 1993).
К. Ангеловски

визначає структуру професійної

компетентності

педагога через педагогічні вміння, котрі об’єднані в такі групи:
− вміння перетворювати зміст об’єктивного процесу виховання на
конкретні педагогічні завдання: вивчення особистості й колективу для
визначення їхньої готовності до активного оволодіння новими знаннями та
проектування на цій основі розвитку колективу та окремих студентів,
виділення комплексу навчальних, виховних і розвивальних завдань,
конкретизація їх і визначення основного завдання;
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− вміння побудувати і запровадити логічно завершену педагогічну
систему: комплексне планування освітнього процесу, обґрунтований вибір
форм, методів і засобів його організації;
− вміння виділити та встановити взаємозв’язки між компонентами та
чинниками виховання, створювати необхідні умови (матеріальні, моральнопсихічні, організаційні) для активізації особистості студента, розвитку його
діяльності;
− вміння здійснювати облік та оцінювати результати діяльності
викладача: самоаналіз та аналіз освітнього процесу та результатів
педагогічної діяльності, визначення нового комплексу основних і підрядних
завдань (Ангеловски, К., 1991, с. 63).
У структурі професійної компетентності викладача С. Дружилов
виокремлює мотиваційно-вольовий, функціональний, комунікативний і
рефлексивний компоненти. Мотиваційно-вольовий компонент складається з
мотивів, цілей, потреб, ціннісних орієнтацій, стимулює творчу реалізацію
особистості в професії, передбачає наявність зацікавленості до професійної
діяльності. Функціональний компонент виражається у вигляді знань про
способи педагогічної діяльності, що необхідні для проектування і реалізації
тієї чи іншої педагогічної технології. Комунікативний компонент складається
з умінь зрозуміло та чітко викладати думки, переконувати, аргументувати,
будувати

докази,

аналізувати,

висловлювати

судження,

передавати

раціональну й емоційну інформацію, встановлювати міжособистісні зв’язки,
узгоджувати свої дії з діями колег, обирати оптимальний стиль спілкування в
різних ділових ситуаціях, організовувати і вести бесіду. Рефлексивний
компонент є регулятором особистих досягнень, пошуку особистого змісту в
спілкуванні з людьми, самокерування, а також стимулом самопізнання,
професійного зростання, підвищення рівня майстерності, формування
особистого стилю викладання. Як зазначає С. Дружилов, ці компоненти
професійної компетентності викладача не можна розглядати ізольовано,
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оскільки вони мають інтегративний, цілісний характер, є продуктом
професійної підготовки в цілому (Дружилов, С., 2005, с. 26-44).
У

дослідженні

Т. Лапіко

структура

розвитку

професійної

компетентності педагога розглядається через особистісний, технологічний,
контрольно-результативний компоненти. На думку автора, зміст професійної
компетентності може мати інваріантні та специфічні ознаки компетентності в
тій чи іншій галузі професійної діяльності. Відповідно до інваріантних та
специфічних ознак, Т. Лапіко визначає структуру розвитку професійної
компетентності викладача щодо виконання педагогічних завдань у особистих
характеристиках, що виявляються у виконанні педагогічних завдань,
прагненні до виконання педагогічних завдань, позиції у виконанні
педагогічних

завдань,

що

утворюють

особистісний

компонент;

у

технологічному компоненті як знання про поняття, структуру, вимоги,
засоби, ієрархію педагогічних завдань, алгоритм їх виконання і застосування
в реалізації форм педагогічного процесу; уміння структурувати зміст
педагогічного процесу, формулювати педагогічні завдання, визначати місце
педагогічних завдань у їхній ієрархії, виконувати їх за алгоритмом; засоби
виконання педагогічних завдань; у контрольно-результативному компоненті
як дії контролю, перевірки, оцінювання виконання педагогічних завдань та
отриманих результатів (Лапико, Т., 2002).
М. Палтишев виокремлює такі компоненти педагогічної майстерності:
− духовність викладача (бажання навчити студентів, спілкуватися з
ними, що забезпечує задоволення від процесу навчання і, як наслідок,
успішність у навчанні);
− поглиблені знання своєї навчальної дисципліни (знання дисципліни в
межах програми, вміння інтегрувати знання як у межах самої дисципліни
(внутрішня інтеграція), так і володіння знаннями зі споріднених дисциплін
(зовнішня інтеграція), знання історичної інформації, цікавих фактів,
прикладів сучасного етапу розвитку науки, котра викладається, філософії цієї
дисципліни;
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− знання цілей і завдань навчання;
− уміння володіти технологією відбору матеріалу;
− знання, розуміння і володіння методами навчання;
− розуміння вибору форм навчання (уміння поєднувати форми
навчання для отримання найкращих результатів);
− уміння чітко уявляти, яким має бути результат навчання (педагогічна
прогностика); вміння виконувати роботу поступово, поетапно, планомірно;
відповідність результатів цілям навчання, результативність занять.
Основні компоненти педагогічної майстерності розглядаються через
розуміння освітнього процесу як цілісного. Це означає, що у освітньому
процесі закономірно існує взаємозв’язок елементів, зокрема цілей і завдань
навчання, відбору матеріалу, що викладається, вибору форм і методів
навчання, підбору засобів і прогнозованого результату (Палтышев, М., 2002).
О. Отич
гуманістична

визначає

такі

спрямованість,

компоненти

педагогічної

професійно-педагогічна

майстерності:
компетентність,

педагогічні здібності та педагогічна техніка (Отич, О., 2014, с. 81).
Гуманістична спрямованість педагога – це мотиваційна зумовленість
його дій, вчинків, усієї поведінки орієнтацією на особистість іншої людини,
утвердження словом і ділом найвищих духовних цінностей, моральних норм
поведінки та стосунків (Отич, О., 2014, с. 81).
Професійно-педагогічна компетентність – це сформована в процесі
учіння і розвинена в ході професійної дії інтегративна якість педагога,
утворена системою ключових і спеціальних компетенцій, які є сукупністю
професійно значущих знань, умінь, навичок, ставлень, досвіду, критичних
поглядів, оцінок і властивостей, що забезпечують успішну реалізацію
педагогічної дії (Отич, О., 2014, с. 84).
Педагогічні здібності – це індивідуально-психологічні особливості, що
забезпечують легкість та швидкість набуття педагогом професійних знань,
умінь і навичок, які зумовлюють успішність професійно-педагогічної
діяльності (Отич, О., 2014, с. 88).
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Педагогічна техніка – це форма організації поведінки педагога, система
відпрацьованих професійних прийомів, що забезпечують його здатність
використовувати свій психофізичний апарат як інструмент виховного впливу
(Отич, О., 2014, с. 91).
З точки зору О. Пєхоти та І. Середи, у структурі педагогічної
майстерності сучасного викладача закладу вищої освіти можна виділити
професійну компетентність, методологічну культуру наукового пошуку,
технологічну грамотність при побудові індивідуальної траєкторії самостійної
пізнавальної діяльності студента, високу гуманістичну спрямованість його
особистості, демократичність характеру, розвинуті науково-творчі здібності,
володіння технікою переконуючого впливу на велику аудиторію (Пєхота, О.,
Середа, І., 2008, с. 22).
Для розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури ми обрали такі взаємопов’язані компоненти
педагогічної

майстерності,

як

мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

діяльнісний та рефлексивний. Ми вважаємо такий розподіл досить умовним,
оскільки теоретичні знання, набуті під час підготовки на першому
(бакалаврському) рівні в закладі вищої освіти, будуть розвиватися в умовах
магістратури та застосовуватися в подальшій педагогічній діяльності
викладачів економічних дисциплін, а, отже, названі компоненти не існують
ізольовано один від одного.
Проаналізуємо кожний з виділених нами компонентів.
Розвиток педагогічної майстерності можливий за наявності відповідної
мотивації, тому мотиваційно-ціннісний компонент посідає важливе місце в
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін. Для ефективного розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури необхідна вмотивованість
навчальної діяльності студентів магістратури закладу вищої освіти до
оволодіння педагогічною спеціальністю, оскільки їхня готовність до
викладацької діяльності не може бути сформована без мотивації до
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професійного самовдосконалення. В основі бажання здійснювати певну
діяльність є виражені мотиви, що, як відомо, зумовлюються потребами
людини та спонукають її визначати цілі, без яких діяльність не може бути
свідомою. Досягнення визначених цілей є мотивом до продовження
діяльності та визначення наступних цілей.
Науковці вказують на те, що мотивами можуть бути реальні предмети,
ідеї, почуття, в чому знаходить своє втілення потреба особистості
(Божович, Л., 1972, с. 41-42). Тобто, в основі мотивів є певні потреби
особистості, що мають бути задоволені. Проте, наявність самої потреби ще
не означає бажання розпочати діяльність. Щоб стати основою діяльності,
потреба повинна бути усвідомлена, оскільки лише усвідомлена потреба
набуває конкретного вигляду, перетворившись на мотив діяльності.
Аналізуючи сутність потреб у професійній діяльності, А. Мудрик
умовно поділяє їх на три основні групи: потреби в співробітництві, в
емоційних контактах, в творчій діяльності. В межах кожної групи
виділяються діади, що відображають діапазон переходу відповідних потреб у
свою протилежність. Сутність першої групи потреб визначається як потреба
людини реалізувати свою активність у процесі тієї чи іншої діяльності разом
з партнером, а не на самоті. Вона виявляється разом з потребою в досягненні,
у якій виражено прагнення до успіху в діяльності, у змаганні з партнерами, в
орієнтації на визначені, як правило, досить високі якість і рівень результатів,
що досягаються (Мудрик, А., 1986, с. 48). За наявності мотивації на
досягнення успіху, дії викладача спрямовуються на досягнення позитивних
результатів. Такі люди завжди активні, ініціативні, виявляють наполегливість
у досягненні поставленої мети. Викладачі з такою мотивацією не бояться
перешкод, а шукають шляхи їх подолання, віддають перевагу завданням, які
викликають зацікавленість, мають потребу в результативності своїх дій,
відчувають задоволення від досягнення поставленої мети. Викладач з
мотивацією на успіх готовий рішуче діяти в нестандартних ситуаціях, брати
відповідальність, характеризується адекватною самооцінкою. Водночас
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А. Мудрик зауважує, що певний рівень розвитку потреби в досягненні є
необхідним для здійснення будь-якої діяльності, проте її надмірний розвиток
може стати перешкодою в прояві потреби в співробітництві, що призведе до
непридатності людини до діяльності (Мудрик, А., 1986, с. 48).
З мотивацією успіху тісно пов’язана впевненість у собі як викладачеві.
Це інтегральна якість, яка ґрунтується на здатності розуміти студентів,
умінні проникати в їхню психологію, брати до уваги вікові та індивідуальні
особливості, а також на усвідомленні правоти та доречності своїх дій і
вчинків. Упевненість у собі як викладачеві також тісно пов’язана з
самооцінкою, яку формують оцінки тих, хто оточує, та результати своєї
власної діяльності. Адекватна самооцінка допомагає відчути впевненість, що
виражається у поведінці. Занижена самооцінка породжує невпевненість у
своїх силах, завищена – самовпевненість, а це не сприяє успіху в діяльності.
Впевненість у своїх діях і силах веде до виникнення почуття задоволеності
діяльністю. Задоволеність діяльністю також є інтегративним показником, що
відображає

ставлення

викладача

до

своєї

професійної

педагогічної

діяльності.
Потреба в емоційному контакті розглядається в тісному зв’язку з
потребою у самоті. На думку А. Мудрик, вона може бути задоволена тоді,
коли об’єктивні стосунки людей, які вступають у контакт, взаємні й
позитивно забарвлені (Мудрик, А., 1986, с. 46). Для наявності емоційних
контактів належної глибини необхідним є рівень розвитку потреби в самоті,
достатній для того, щоб людина аналізувала свій внутрішній світ, свою
діяльність і взаємодію з оточуючими.
Наявність у людини потреби в творчості виявляється в її прагненні до
пошуку. Якщо людина, навіть не будучи впевненою в тому, що її пошук
приведе до успіху, все ж шукає способи зміни самої себе, своїх стосунків з
людьми, вона не тільки виявляє творчість, але й розвиває свою потребу в
творчості (Мудрик, А., 1986, с. 51).
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Характеризуючи мотиви діяльності, науковці виділяють різні аспекти.
Наприклад, А. Маркова, узагальнивши накопичену в психології інформацію,
охарактеризувала

змістовні

та

динамічні

аспекти

мотивів

освітньої

діяльності. За визначенням А. Маркової, до змістовних характеристик
мотивів належать: наявність особистісного змісту діяльності; наявність
дієвості мотиву, тобто реального впливу на процес освітньої діяльності;
місце мотиву в загальній структурі мотивації; самостійність виникнення і
прояву мотиву; рівень усвідомлення мотиву; ступінь поширення мотиву на
різні типи діяльності, види навчальних дисциплін, форм навчальних завдань.
До динамічних характеристик мотивів належать: стійкість; емоційне
забарвлення,

модальність;

сила

вираження,

швидкість

виникнення

(Маркова, А., 1983).
Оскільки потреби є основою мотивації, ми вбачаємо необхідність у
контексті нашого дослідження виділити ті мотиви навчальної діяльності
майбутніх викладачів економічних дисциплін, які можуть виявитися
провідними в процесі розвитку їхньої педагогічної майстерності в умовах
магістратури.
Специфіка мотивів навчальної діяльності у майбутніх викладачів
економічних дисциплін зумовлюється відображенням у їх структурі мотивів
до навчання та мотивів професійної діяльності, які сформувалися в попередні
роки навчання у закладі вищої освіти та будуть розвинені в умовах
магістратури.
Розглядаючи питання мотивації майбутніх викладачів економічних
дисциплін та розвитку у них пізнавального інтересу до педагогічної
діяльності, що має суттєве значення для оволодіння основами педагогічної
майстерності, ми вважаємо за доцільне в процесі педагогічної підготовки в
умовах магістратури розвивати у викладачів економічних дисциплін мотиви
навчальної

діяльності,

визначені

науковцями

Н. Булгаковою

та

В. Рахмановим. Характеризуючи мотиви навчальної діяльності, Н. Булгакова
та В. Рахманов поділяють їх на три взаємопов’язані групи:
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− безпосередньо-спонукальні, що ґрунтуються на емоційних проявах
особистості, на позитивних чи негативних емоціях (яскравість, новизна,
цікавість, зовнішньо привабливі атрибути; цікаве викладання, привабливість
особистості викладача; бажання отримати похвалу за виконане завдання,
страх отримати негативну оцінку);
− переконливо-спонукальні мотиви, що ґрунтуються на розумінні
значущості знання взагалі і навчальної дисципліни, що викладається, зокрема
(усвідомлення соціального, світоглядного, практично-прикладного значення
навчальної дисципліни, тих чи інших конкретних знань і вмінь; зв’язок
навчальної дисципліни з майбутнім життям, сподівання на отримання
винагороди в перспективі);
− інтелектуально-спонукальні мотиви, що ґрунтуються на отриманні
задоволення від самого процесу пізнання (інтерес до знань, прагнення
розширити свій культурний рівень, допитливість, намагання оволодіти
певними вміннями і навичками, захоплення самим процесом виконання
навчально-пізнавальних завдань (Булгакова, Н., Рахманов, В., 2012, с. 60-61).
На нашу думку, наявність у майбутніх викладачів економічних
дисциплін зазначених мотивів навчальної діяльності свідчитиме про їх
налаштованість на професійно-пізнавальну діяльність, що надалі сприятиме
розвитку їхньої педагогічної майстерності.
Когнітивний компонент педагогічної майстерності викладача – це
сукупність знань про суть та особливості, види, ознаки педагогічних
технологій, їх застосування у структурі педагогічної діяльності. Цей
компонент є результатом пізнавальної діяльності. Його характеризують обсяг
знань, стиль мислення педагога.
Знання є необхідною умовою аналізу та вибору оптимальних шляхів
виконання професійних завдань відповідно до розуміння викладачем
проблем

педагогічної

діяльності,

особистісних

потреб.

Важливість

професійних знань пов’язана з відповідальністю і складністю таких
обов’язків викладача закладу вищої освіти, як проведення навчальних занять,
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організаційно-методичне забезпечення практики студентів, розробка й
освоєння нових педагогічних методів і освітніх технологій, виконання
наукових досліджень, робота з підготовки навчальних курсів та їх методичне
забезпечення, авторська участь у підготовці навчальної літератури, реалізація
виховних функцій у процесі навчання, підвищення власної педагогічної та
наукової компетентності та інших.
Для ефективної реалізації своїх функцій і розвитку педагогічної
майстерності викладачеві необхідні сучасні знання профільної та суміжних
наук; психології; педагогіки; загальнонаукової та профільної методології.
Знання ці здобуваються під час навчання в магістратурі, аспірантурі, а також
шляхом участі в різних формах самоосвіти. А. Кузьмінський підкреслює, що
ключову роль у структурі педагогічної майстерності відіграють професійні
знання. Студенти чутливі до професійних якостей викладача і швидко
оцінюють рівень його підготовленості, ерудиції, володіння матеріалом
(Кузьмінський, А., 2008, с. 16).
Когнітивний

компонент

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін включає знання теоретичного та процедурного
характеру: знання методологічних підходів, принципів, закономірностей
розвитку та навчання студентів; теоретичні знання фахової економічної
дисципліни; знання, необхідні для здійснення педагогічної діяльності в
закладі вищої освіти; знання основ застосування інформаційних технологій,
їх можливостей для здійснення освітнього процесу в закладі вищої освіти.
Когнітивний компонент передбачає навчання майбутніх викладачів
економічних дисциплін основних засад загальнотеоретичних дисциплін:
знання державної та іноземної мови; основних законів мислення та способів
відображення його результатів у письмовій та усній формах; знання про
світову та вітчизняну історію та культуру; форм та методів наукового
пізнання; ролі науки в розвитку суспільства, основ права, основ економічного
та соціального розвитку.
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Викладач
концептуальних

повинен

володіти

знань, які

сукупністю

сприяють

знань

методології

та

усвідомленому структуруванню

освітнього процесу, а саме: сутність освіти як суспільного явища, функції
освіти, основні тенденції її розвитку. Цілком зрозуміло, що викладачі
економічних дисциплін повинні мати глибоке розуміння своєї галузі
наукових знань та методику викладання економічних дисциплін. Зазначимо,
що викладачі економічних дисциплін мають орієнтуватися також у інших
сферах своєї діяльності, а саме: науково-методичній, соціально-педагогічній,
розвивальній, управлінській.
Серед

психолого-педагогічних

знань,

необхідних

викладачам

економічних дисциплін, виділимо такі, як знання вікових та індивідуальних
особливостей студентів, психолого-педагогічних засад навчання, виховання
та спілкування, особливостей педагогічної діяльності, структури педагогічної
діяльності, вимог, які висуває педагогічна діяльність до особистості
викладача, основ професійного самовиховання та саморозвитку.
Оскільки педагогічна діяльність викладачів економічних дисциплін
пов’язана з проведенням наукових досліджень, важливим є розвиток
когнітивного компонента педагогічної майстерності в умовах магістратури з
урахуванням особливостей науково-педагогічної діяльності, а саме необхідно
сформувати методологічні знання, вміння пізнавати світ з позицій
системного

підходу,

розуміння

загальнонаукових

категорій;

загальнотеоретичні та методичні знання (знання принципів і методів
наукового дослідження), вміння, необхідні для проведення досліджень, а
саме: формулювати та обґрунтовувати наукову проблему та результати
наукових досліджень, відображати їх у вигляді статей, презентацій; знання
інноваційних педагогічних технологій та шляхів їх успішного застосування.
Професійно-педагогічна

компетентність

у

сфері

самоосвітньої

діяльності забезпечується знанням основ наукової організації праці: способів
пошуку, обробки, зберігання, використання інформації та сучасних освітніх
технологій.
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О. Марченко зазначає, що професійні знання, які становлять когнітивну
основу педагогічної діяльності, мають носити комплексний, синтетичний
характер, а викладач має перетворити їх на особистісне надбання, засіб
ефективної

педагогічної

діяльності,

професійного

та

особистісного

самовдосконалення (Марченко, О., 2014, с. 135).
Реалізація когнітивного компонента в умовах магістратури допоможе
майбутнім викладачам економічних дисциплін усвідомити необхідність
розвитку педагогічної майстерності, визначитися з нормами та моделлю своєї
професійної педагогічної діяльності і відповідно до цього оцінити свої
можливості.
Діяльнісний компонент є одним з головних у дидактичному процесі і
його можна визначити як процесуальний, методичний.
Діяльнісний компонент відповідає за якість оволодіння методичними
вміннями та навичками їх застосування в практичній діяльності. Основними
складовими діяльнісного компонента є принципи, методи, форми, засоби
навчання. Ефективність кожної складової залежить від співпраці педагогів і
студентів, наявності суб’єкт-суб’єктних зв’язків між ними. Застосування
нових діалогічних методів, прийомів, форм особистісної взаємодії сприяє
формуванню і розвитку таких зв’язків.
Важливим змістовим модулем у структурі розвитку педагогічної
майстерності педагога закладу вищої освіти А. Кузьмінський називає
комплекс психолого-педагогічних умінь: дидактичних, комунікативних,
перцептивних, конструктивних, сугестивних, пізнавальних, прикладних та
інших (Кузьмінський, А., 2008, с. 16).
Уміння педагога є свідченням свідомого володіння діяльністю, яка за
своєю структурою відповідає його особистості, яку утворюють такі
професійні

вміння:

гностичні

(уміння

набувати,

поповнювати

та

розширювати свої знання, вивчати особистість студента та самого себе);
організаційні (здатність організовувати свою діяльність відповідно до цілей
освітнього процесу та самостійну роботу студентів); проектувальні (здатність
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планувати освітній процес з урахуванням поставлених цілей, психологічних
закономірностей, оптимальних видів, методів і прийомів педагогічної
діяльності); конструктивні (вміння обирати оптимальні прийоми і способи
навчання, форми роботи, відбирати відповідний за змістом і обсягом
навчальний матеріал, керувати освітнім процесом); комунікативні (вміння
вживати різних заходів для формування міжособистісних стосунків
учасників

педагогічного

майстерності,

процесу,

попереджати

та

застосовувати

розв’язувати

техніку

конфлікти,

акторської
створювати

сприятливу атмосферу для спілкування під час проведення занять).
Ці уміння базуються на особистих соціально-педагогічних якостях і
формуються у процесі професійної підготовки в закладі вищої освіти та
розвиваються в магістратурі, аспірантурі, а також протягом безпосередньої
педагогічної діяльності (Кузьмінський, А., 2008, с. 16).
Кожне з цих умінь містить різні теоретичні та практичні навички.
Уміння дають змогу на основі набутих знань і навичок виконувати певні
види діяльності в умовах, що змінюються.
Суть діяльнісного компонента педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін зводиться до володіння методами, способами та
технологіями навчання за допомогою вмінь, навичок і педагогічної техніки.
Діяльнісний компонент розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних

дисциплін

відображає

процесуальну

сутність

вивчення

педагогічних та економічних дисциплін, а також спецкурсу «Педагогічна
майстерність викладачів економічних дисциплін» під час навчання в
магістратурі.
Здатність
інтерактивного
насиченістю,

викладачів
навчання
яку

економічних
не

виявляють

дисциплін

обмежується
ґрунтовні

до

їхньою

знання

організації

інформаційною

теоретичних

основ

інтерактивного навчання, ролі інтерактивних педагогічних методик у
викладанні

економічних

дисциплін,

особливостей

їх

використання

викладачем економічних дисциплін, вимог до проведення інтерактивних
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занять, підходів до оцінювання навчальних досягнень в умовах інтерактивнорефлексивного навчання. Важливе значення має також сформованість у
викладачів економічних дисциплін комунікативних, рефлексивних умінь,
креативно-інтерактивної педагогічної майстерності.
Діяльнісний

компонент

характеризує

володіння

професійними

комунікативними вміннями, його показниками виступають усвідомлення
стратегій

спілкування

та

їх

спрямованість,

володіння

техніками

і

технологіями спілкування, здатність обирати оптимальну комунікативну
технологію, стратегію, модель, спосіб і прийом організації особистісної
взаємодії для досягнення професійно-значущого результату. Комунікативні
вміння полягають у здатності створювати позитивну комунікативну
атмосферу (демонструвати легкість у спілкуванні, відкритість, контактність,
толерантність; виявляти здатність створювати позитивний психоемоційний
настрій незалежно від власного настрою); у вмінні розпізнавати позитивні та
негативні прояви спілкування, долати проблеми, що виникають; у володінні
комунікативними

стратегіями

взаємодії

основних

комунікації,

відбору

видів

зі
та

студентами,

застосування

ефективного

використання

відповідних прийомів спілкування в різних педагогічних ситуаціях на
заняттях.
Рефлексивні вміння полягають у здатності застосовувати прийоми
активізації рефлексії у студентів та прийоми саморефлексії; володіння
методами саморефлексії.
Креативно-інтерактивна

педагогічна

майстерність

викладачів

економічних дисциплін – це вміння відбирати та застосовувати на заняттях з
економічних дисциплін оптимальні інтерактивні педагогічні технології
відповідно до теми заняття, змісту навчального матеріалу та конкретних
завдань, а також здатність пристосовувати відомі інтерактивні педагогічні
технології до конкретних педагогічних ситуацій та вміння створювати власні.
Сформувати зазначені вміння можливо лише за умов реалізації
діяльнісного підходу у викладанні дисциплін психолого-педагогічного та

129

економічного

циклів,

який

передбачає

розвиток

комунікативних,

рефлексивних умінь та креативно-інтерактивної педагогічної майстерності
майбутніх викладачів економічних дисциплін у ході вивчення ними
педагогіки, психології, методики викладання економічних дисциплін, а також
при вивченні спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів економічних
дисциплін» в умовах магістратури. Шляхами реалізації завдань спецкурсу є
застосування таких форм і методів, як «круглий стіл», дискусія, «мозковий
штурм», аналіз конкретних ситуацій, обговорення педагогічних досліджень,
тренінг, ділові педагогічні ігри, презентації, виконання педагогічних завдань
в малих групах з подальшим оцінюванням виконаної роботи.
Діяльнісний

компонент

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін ґрунтується на психолого-педагогічних засадах
особистісно-орієнтованого та розвивального навчання, які впливають на
мотиваційно-емоційну сферу майбутніх викладачів, мотивуючи їх до
активної пізнавальної діяльності на основі інноваційних педагогічних
технологій.

Діяльнісний

компонент

передбачає

взаємодію

майбутніх

викладачів економічних дисциплін і досвідчених викладачів в умовах
магістратури закладу вищої освіти, а також їхню співпрацю з іншими
колегами, ознайомлення з інформаційними технологіями та їх застосування,
вивчення літератури. Такі засоби навчання, як наочність, підручники,
електронні освітні ресурси, є найважливішими для освітньої діяльності. Цей
компонент пов’язаний також з вибором організаційних форм і методів
освітньо-виховної діяльності (лекції, семінари, практикуми, творчі роботи,
науково-дослідна робота, елективні заняття). Діяльнісний компонент також
включає управління якістю освітнього процесу на кожному з етапів навчання
за допомогою спеціально відібраного для цього матеріально-технічного і
методичного забезпечення. Ми вважаємо, що слід надавати особливу увагу
організації роботи з розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури, чіткому плануванню занять,
використанню самостійної роботи як засобу активізації освітньої діяльності
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майбутніх викладачів та управління нею, забезпеченню зворотніх зв’язків у
процесі розвитку педагогічної майстерності.
Необхідним компонентом педагогічної майстерності викладача закладу
вищої освіти є наявність у нього здібностей до рефлексії. Рефлексія – це
принцип людського мислення, що спрямовує його на осмислення і
усвідомлення своїх власних форм і передумов, предметний розгляд самого
знання, критичний аналіз його змісту і методів пізнання, діяльність
самопізнання, що розкриває внутрішню структуру і специфіку духовного
світу людини (Кемеров, В., 1996).
Рефлексія спрямована на розвиток самосвідомості, на осмислення й
орієнтацію дій суб’єкта (інтелектуальна рефлексія); на самоорганізацію, рух
через пізнання себе, самоаналіз, аналіз своїх внутрішніх психічних процесів,
власних форм і передумов, своєї розумової діяльності, цілісного «Я»
(особистісна рефлексія) і через осмислення людиною особистості й
діяльності

партнера,

взаємовідображення

суб’єктами

один

одного

(міжособистісна рефлексія).
Специфіка освітнього процесу вимагає рефлексивного керування ним.
Рефлексивний компонент педагогічної майстерності характеризує пізнання й
аналіз викладачем явищ власної свідомості та діяльності, реалізується через
такі

рефлексивні

процеси,

як

саморозуміння

й

розуміння

інших,

самооцінювання й оцінювання інших, самоінтерпретація й інтерпретація
інших. За словами А. Реана, індивідуальна внутрішня рефлексія заснована на
процесах самовідбиття, змістом яких є не тільки «моє» розуміння
внутрішнього світу «іншого», але і збагнення того, як цей «інший» розуміє
«мене» (Реан, А., 1990).
Викладач має знати психологічні особливості студента, вміти
поставити себе на його місце, розуміти, як студент ставиться до нього
самого, до матеріалу, до ситуації, передбачати реакцію на будь-яку дію.
Особливість рефлексивного підходу полягає у тому, що викладач не
застосовує імперативних методів, а пропонує набір варіантів, дає необхідну
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спрямовуючу

інформацію

для

прийняття

рішень.

Для

успішного

рефлексивного керування освітнім процесом викладач має постійно
актуалізувати і вдосконалювати свої здібності та здатність проявляти
емоційну

чутливість,

психологічну

проникливість,

емпатію,

такт

(Кузьмінський, А., 2008, с. 15).
Розвитку педагогічної майстерності сприяє розвинена методологічна
рефлексія викладача. Відхід від стандарту і стереотипу, глибоке проникнення
в суть когнітивних процесів, уміння критично оцінювати свою діяльність,
націлювати студентів на досягнення високих результатів є необхідними
умовами професійного зростання педагога (Кузьмінський, А., 2008, с. 15).
Рефлексивне мислення розглядається як одна з важливих умов
усвідомлення, критичного аналізу та конструктивного вдосконалення власної
діяльності. Здатність особи рефлексивно ставитися до себе і до своєї
діяльності є результатом освоєння нею стосунків між людьми в суспільстві.
На основі взаємодії з іншими людьми, прагнучи розуміти думки і дії інших,
людина виявляє здатність рефлексивно поставитися до себе. Отже, пошук,
освоєння і застосування відомих педагогічних технологій, аналіз отриманих
результатів і свого індивідуального стилю педагогічної діяльності можуть
сприяти створенню викладачем нових освітніх технологій.
Процес

рефлексії

є

індивідуальним.

Активізація

рефлексивної

діяльності пов’язана з орієнтацією викладача на саморозвиток. Джерелом
процесу саморозвитку є комплекс суперечностей, які викладач усвідомлює у
своїй професійній діяльності. Тому в освітній діяльності, спрямованій на
розвиток педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури необхідно створювати такі ситуації, які б формували у
викладача рефлексивну позицію, позитивне самосприйняття, стимулювали
процеси самоствердження, внаслідок чого буде сформовано характер оцінки
викладачем себе як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності.
У процесі розвитку педагогічної майстерності в умовах магістратури
передбачається, що майбутній викладач економічних дисциплін, як
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особистість, досягне такого рівня самосвідомості, що безперервний розвиток
і самовдосконалення будуть його природним станом. Досягнення зазначеного
рівня самосвідомості є неможливим без знання і володіння рефлексивними
процесами. Високий рівень самосвідомості стимулює творчу активність,
сприяє формуванню мотивів і цінностей.
З

розвитком

професійної

рефлексії

у

викладачів

економічних

дисциплін в умовах магістратури ми вбачаємо можливість розв’язання таких
важливих питань, як підготовка майбутнього викладача до самореалізації, що
виявляється у творчому ставленні до своєї педагогічної діяльності, відході
від стереотипів, у визначенні вимог до себе, до процесу розвитку своєї
педагогічної

майстерності

та

результатів

діяльності;

усвідомлення

викладачем змісту своєї професійної діяльності; розвиток зацікавленого,
критичного ставлення до різних аспектів педагогічної діяльності; послідовне
накопичення професійного досвіду та розвиток педагогічної майстерності.
Професійна рефлексія, як якість особистості викладача економічних
дисциплін, є невід’ємною складовою його професійного мислення, фактор
професійного

розвитку

й

самовдосконалення,

створює

основу

для

наповнення його професійних дій ціннісним змістом, прагненням і здатністю
до пізнання та аналізу суспільно-економічних процесів.
Функціональне

значення

рефлексії

в

розвитку

педагогічної

майстерності майбутнього викладача економічних дисциплін полягає в її
особливому впливі на особистість викладача: його діяльнісну, мотиваційноціннісну, інтелектуальну сфери. В результаті рефлексії відбувається не лише
розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін, а й
визначення

особистісних

цілей,

формується

уявлення

про

власний

внутрішній світ.
При формуванні рефлексивного компонента педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури необхідно
спрямовувати зусилля майбутніх викладачів на самоаналіз, самопізнання, як
початковий етап самовдосконалення, з подальшою саморегуляцією та
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самоактуалізацією. Крім

того,

у

майбутніх

викладачів

економічних

дисциплін слід розвивати прагнення до регулярного аналізу педагогічної
діяльності, визначення свого місця в ній, до об’єктивного оцінювання своїх
дій.
Ми пропонуємо такий перелік основних рефлексивних умінь, якими
має оволодіти викладач економічних дисциплін у процесі розвитку
педагогічної майстерності в умовах магістратури:
− визначати відповідні та вимірювані цілі професійного розвитку для
покращення ефективності викладацької діяльності, що ґрунтується на
потребах викладача і студентів;
− аналізувати та застосовувати результати досліджень з метою
підвищення якості викладання та покращення навчальної успішності
студентів;
− використовувати різноманітну інформацію, отриману самостійно та у
співпраці з колегами, з метою оцінити результати навчання, регулювати
планування своєї викладацької діяльності, постійно покращувати та
аналізувати ефективність занять і практичних методик;
− обирати і визначати відповідні можливості професійного зростання
та рефлективні практики для розвитку педагогічної майстерності та впливу
на навчальну діяльність студентів;
− аналізувати впровадження досвіду професійного розвитку та його
застосування в освітньому процесі;
− знаходити відповідні можливості професійного зростання у новітніх
технологіях, для того щоб підготовка і виклад навчального матеріалу
здійснювали вплив на засвоєння його змісту студентами.
Проведений

нами

аналіз

мотиваційно-ціннісного,

когнітивного,

діяльнісного та рефлексивного компонентів педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін свідчить про необхідність їх розвитку в
умовах магістратури, оскільки володіння сукупністю цих компонентів сприяє
зростанню

рівня

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних
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дисциплін, формуванню в них уміння здійснювати вплив на розвиток
особистості студента, реалізації їх педагогічних здібностей, що надасть їм
широкі можливості та перспективи для самореалізації та самовдосконалення
в педагогічній діяльності.
2.3.

Критерії,

показники

та

рівні

розвитку

педагогічної

майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
З огляду на те, що розвиток педагогічної майстерності викладача
закладу вищої освіти є складним процесом, особливої важливості набуває
дослідження та визначення критеріїв педагогічної майстерності викладача.
Виявити

рівень

сформованості

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін можливо спираючись на критеріальну базу.
За визначенням, що надається в Енциклопедії освіти, критерій є
ознакою,

на основі

якої

відбувається

оцінювання, визначення

або

класифікація (Кремень, В., 2008, с. 654). Розробка і практичне застосування
критеріїв, якими можна керуватися при оцінці педагогічних процесів і явищ,
є однією з важливих наукових проблем. Тільки за наявності таких критеріїв
можна зробити висновок про бажані, найкращі результати педагогічного
впливу (Овчарук, О., 2004, с. 24).
Отже, критеріями педагогічної майстерності є такі її характерні ознаки,
на основі яких ми оцінюємо рівень її розвитку. Це означає, що критерії
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін
повинні відповідати її компонентам.
Оскільки нами визначено такі компоненти педагогічної майстерності
майбутніх викладачів економічних дисциплін, як мотиваційно-ціннісний,
когнітивний, діяльнісний та рефлексивний, то відповідними критеріями
педагогічної

майстерності

педагогічної

діяльності;

ми

вважаємо

ціннісні

мотивацію

орієнтації;

до

професійно-

психолого-педагогічну

компетентність; здатність до організаційної діяльності та особистісної
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взаємодії; здатність до аналітичної діяльності. Кожний з цих критеріїв є
досить загальним і містить певні типові характеристики, за якими можна
оцінювати рівень розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін.
Педагогічна
дисциплін

майстерність

розглядається

як

майбутніх
сукупна

викладачів

характеристика

економічних
особистісного

становлення педагога. Одним з визначених нами критеріїв педагогічної
майстерності, що буде розвинута у викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури, є мотивація до професійно-педагогічної діяльності,
розвитку педагогічної майстерності, опанування фахових знань, розвитку
ціннісних орієнтацій. Вибір мотивації до професійно-педагогічної діяльності
як одного з критеріїв педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін пояснюється тим, що різні мотиви у сукупності
можуть виконувати роль внутрішніх стимулів до професійно-педагогічної
діяльності, формувати компетентність викладача та сприяти розвитку
педагогічної майстерності, впливаючи на професійні риси викладачів
економічних дисциплін. Мотивація є поєднанням внутрішніх і зовнішніх
мотивів, що існують у тісному зв’язку і можуть мати позитивні та негативні
виявлення.
Мотивація з позитивним зовнішнім результатом виникає в результаті
оптимального поєднання внутрішніх і зовнішніх мотивів, які доповнюють
один одного. Одним із виявів позитивної динаміки розвитку педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін є внутрішня
позитивна мотивація до професійно-педагогічної діяльності, бачення себе
викладачем закладу вищої освіти.
Оскільки мотиви є рушійною силою педагогічної діяльності, їм
відводиться важливе місце у психології такого виду діяльності. Характер
діяльності викладача зумовлюється задоволенням широкого кола значущих
потреб, які утворюють мотиваційну сферу викладача. Засобами забезпечення
цих потреб є студенти, навчальна дисципліна, що викладається, спілкування
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з колегами. Описуючи психологію педагогічної діяльності, В. Семиченко
визначає спрямованість на іншу людину як найістотнішу ознаку педагогічної
діяльності та головним мотиваційним критерієм вважає репрезентування в
ній інтересів іншої людини (Семиченко, В., 2004, с. 307).
Ми припускаємо, що всі люди мають певні спільні характеристики, що
спонукають їх реагувати у той чи інший спосіб, тому існує вірогідність, що
майбутні викладачі економічних дисциплін, які володіють показниками
важливих, з нашої точки зору, характеристик, будуть здійснювати
професійну педагогічну діяльність більш ефективно, ніж ті, в кого вони
відсутні. До таких характеристик належать ціннісні орієнтації майбутніх
викладачів закладів вищої освіти.
Ціннісні орієнтації є важливим складником структури особистості,
оскільки система ціннісних орієнтацій дозволяє встановити загальні
соціальні детермінанти поведінки (Султанова, Л., 2018 с. 271).
Ціннісні орієнтації особистості вивчаються науковцями з позицій
виявлення, за яких умов виникають ціннісні орієнтації та формуються їх
механізми, тобто ціннісні орієнтації досліджуються як складник процесу
розвитку особистості і також розглядаються як наслідок взаємодії
суб’єктивних та об’єктивних детермінант особистісного розвитку, як його
певний результат.
Виходячи з цього, ми виокремлюємо два підходи у дослідженні
ціннісних орієнтацій особистості. В одному підході як основний предмет
досліджуються психічні процеси, які зумовлюють формування в особистості
тієї чи іншої системи цінностей і властивих їй ціннісних орієнтацій. В
іншому підході предметом дослідження є зміст системи цінностей, її
ієрархічна

структура,

регулятивна

функція

в

суспільній

поведінці

(Тюрина, В., Научитель, Е., 1998, с. 6).
У

нашому

дослідженні

ми

орієнтуємося

на

другий

підхід,

передбачаючи вивчення змісту ціннісних орієнтацій майбутніх викладачів
економічних дисциплін.
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Ми погоджуємось з думкою В. Тюріної та О. Научитель, що система
ціннісних орієнтацій не є стабільною і незмінною. Вона може змінюватися
під

впливом

соціально-економічного

та

культурного

середовища

(Тюрина, В., Научитель, Е., 1998, с. 16). Незважаючи на вивчення нами
тільки змісту системи ціннісних орієнтацій майбутніх викладачів, не
передбачаючи організацію заходів з формування ціннісних орієнтацій, не
виключається вірогідність змін, що можуть відбутися у системі ціннісних
орієнтацій майбутніх викладачів під впливом організованого нами освітнього
процесу, спрямованого на розвиток педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури.
На першому етапі розвитку педагогічної майстерності майбутні
викладачі економічних дисциплін отримують знання основ психології та
педагогіки,

у них

формується

мотивація

до

розвитку педагогічної

майстерності. У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури необхідно визначити ті
мотиви,

які

будуть

вдосконалювати

свій

сприяти
рівень

виникненню
педагогічної

та

підтримці

майстерності.

бажання
Цей

етап

характеризується сформованістю педагогічної майстерності на базовому
рівні, що свідчить про початкову професійно-педагогічну підготовку.
Другий

етап

передбачає

розвиток

когнітивного

компонента

педагогічної майстерності. Метою цього етапу є досягнення готовності до
професійно-педагогічної діяльності.
Професійна діяльність викладачів економічних дисциплін вимагає від
них високого рівня теоретичної підготовки з відповідної навчальної
дисципліни, володіння знаннями про ефективні форми, методи і засоби
навчання, які забезпечать формування у студентів глибоких знань, розвинуть
у них професійно важливі вміння і навички та підготують їх до практичного
застосування набутих знань, умінь і навичок у майбутній професійній
діяльності.
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Психолого-педагогічна

компетентність

є

об’єктивно

необхідним

критерієм, оскільки виявляє ступінь здатності викладачів економічних
дисциплін до засвоєння та поглиблення знань, які потрібні для здійснення
професійно-педагогічної

діяльності,

а

саме:

фахових,

педагогічних,

психологічних та методичних знань. Психолого-педагогічна компетентність
викладачів економічних дисциплін – це сукупність знань у науковопредметній сфері; знання методики викладання економічних дисциплін,
існуючих методів і форм навчання, сучасних педагогічних технологій і
методик оцінювання результатів навчальної діяльності студентів.
Успішність педагогічної діяльності викладача значною мірою залежить
від його теоретичної та методологічної підготовки. Базові знання з педагогіки
у поєднанні з фаховими знаннями з економіки створюють необхідне
підґрунтя для творчого виконання викладачами економічних дисциплін їхніх
професійних функцій, спонукають їх до самостійного наукового пошуку,
застосування наукового підходу з використанням науково-педагогічних
методів дослідження в освітньо-виховній діяльності. Робота з педагогічними
поняттями дає можливість майбутнім викладачам економічних дисциплін
оволодіти ефективними методиками саморозвитку та самоконтролю, що є
стимулом для самостійного засвоєння знань з педагогіки та психології. На
ефективність методологічної підготовки майбутніх викладачів економічних
дисциплін впливає розвиток таких складових пізнавальної діяльності, як
мотиваційна, що виявляється у ставленні до педагогічної професії,
усвідомленні важливості педагогічних знань, та змістово-понятійна, яку
відображає зміст розробленого нами спецкурсу «Педагогічна майстерність
викладачів економічних дисциплін».
На етапі формування в умовах магістратури готовності викладачів
економічних дисциплін до педагогічної діяльності відбувається поглиблення
первинних педагогічних знань, подальше оволодіння основними категоріями
педагогіки і психології, визначення місця загальнопедагогічних знань у
структурі педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін, а
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саме види знань, умінь і навичок та форми їх використання; виокремлення
типових педагогічних ситуацій та завдань викладача щодо їх розв’язання.
Відповідно до основних положень теорії навчальної діяльності, базові
педагогічні знання подаються майбутнім викладачам шляхом аналізу,
порівняння змісту й сутності, структури базових педагогічних знань,
визначення їхніх загальних зовнішніх ознак, побудові на цій основі
особистих визначень складових знань, які дозволяють вивчати їх властивості.
На цьому етапі формуються базові вміння та навички аналізу, порівняння,
аналогії, виділення зовнішніх ознак основних складових базових знань з
педагогіки та їх узагальнення.
У процесі підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
навчання студентів було зорієнтовано на формування фахівця з економіки,
що

вимагало

розвитку

відповідних

професійно

важливих

якостей.

Педагогічна діяльність спрямована на особливий об’єкт – людину, а це, в
свою

чергу,

зумовлює

необхідність

розвитку

людиноцентричних

властивостей у майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. З огляду на визначену необхідність, суттєвими для викладачів
економічних дисциплін є знання, що стосуються функцій, педагогічних
здібностей, компонентів педагогічної майстерності викладача закладу вищої
освіти.
Правильність оволодіння базовими поняттями, законами, принципами
педагогічної науки доводять уміння застосовувати отримані педагогічні
знання при виконанні педагогічних завдань і розв’язанні педагогічних
ситуацій.
На наступному етапі когнітивний компонент педагогічної майстерності
доповнюється діяльнісним. Результатом цього етапу має бути рівень
педагогічної

майстерності,

який

свідчить

про

здатність

викладачів

економічних дисциплін до організаційної діяльності та особистісної
взаємодії, що в подальшому сприятиме ефективному здійсненню професійнопедагогічної діяльності.
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Ми визнаємо, що студенти магістратури закладу вищої освіти
економічного профілю, щойно отримавши перший (бакалаврський) рівень
вищої освіти, не мають власного досвіду освітньої діяльності і сформованість
у них педагогічної майстерності зводиться до того, що вони лише
ознайомлені з загальними психолого-педагогічними положеннями. Тому на
цьому етапі передбачається досягнення оптимального поєднання теоретичної
та практичної підготовки, подальший розвиток мотивації до вдосконалення
якостей, необхідних для виконання педагогічної діяльності. Для цього в
процесі

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних

дисциплін в умовах магістратури потрібно цілеспрямовано використовувати
знання і досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та інноваційних
педагогічних технологій, орієнтувати зміст, форми, методи розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін на
розвиток організаторських здібностей та комунікабельності, досягнення
ними готовності здійснювати професійно-педагогічну діяльність на основі
підвищення рівня педагогічної культури, вдосконалення професійнопедагогічної компетентності, формування індивідуального стилю педагога.
На наступному етапі розвитку педагогічної майстерності майбутніх
викладачів економічних дисциплін передбачається розвиток у них здатності
до

аналітичної

діяльності,

що

є

об’єктивно

необхідним

критерієм

педагогічної майстерності, оскільки дає можливість виявити ступінь
особистісної

здатності

виконувати

обов’язки

викладача

економічних

дисциплін та забезпечувати розвиток педагогічної майстерності.
Здатність

до

аналітичної

діяльності

визначають

сформованість

педагогічних здібностей та прагнення професійного розвитку, особистісного
вдосконалення.
Здатність до аналітичної діяльності виявляється у творчій готовності
особистості до ефективного виконання майбутніх завдань і розвитку
конкурентоспроможності, що дасть можливість активно розпочати освоєння
професії педагога. Свідченням здатності до аналітичної діяльності є
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прагнення засвоєння найкращого професійного досвіду (професійних знань,
способів і дій, професійних методик і технологій, прийомів професійного
мислення, способів професійного саморозвитку); усвідомлення необхідності
у безперервному набутті академічних знань, глибоких знань психології та
теорії

навчання;

сформованість

індивідуального

стилю

педагогічної

діяльності, педагогічної позиції.
На цьому етапі ми вважаємо необхідним розвиток у майбутніх
викладачів економічних дисциплін таких якостей, як самостійність, творче
ставлення до педагогічної діяльності, емоційність.
Самостійність передбачає початок саморозвитку і виявляється у
здатності особистості адекватно оцінювати свої педагогічні здібності, ступінь
володіння професійними знаннями, вміннями і навичками, професійну
мотивацію, досягнення у розвитку педагогічної майстерності; у здатності
раціонально організовувати й планувати свою діяльність; у наявних
організаторських і комунікативних здібностях, що застосовуються у роботі в
колективі; у самостійному оволодінні знаннями, вміннями і навичками за
фахом, удосконаленні професійно значущих якостей і здібностей.
Творче ставлення до педагогічної діяльності є розвинутою здатністю до
інноваційної діяльності і передбачає наявність творчої уяви, інтуїтивне
мислення педагога; образну професійну пам’ять; акторське мистецтво (мовна
імпровізація, емпатія, мистецтво перевтілення) (Макарова, Л., Шаров, И.,
Копытова, Н., Пронина, Л., 2004, с. 67).
Емоційність виявляється в емоційному ставленні й оцінюванні
майбутнім викладачем самого себе і передбачає актуальну самооцінку
сформованих здібностей і можливостей, потенційну самооцінку, що полягає
у передбаченні досягнень, та рефлексивну самооцінку, яка випливає з
оцінювання іншими.
Розвиток здатності до аналітичної діяльності потребує приведення
обсягу та змісту педагогічної підготовки в умовах магістратури у
відповідність до визначених цілей розвитку педагогічної майстерності;
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задоволення потреб викладачів економічних дисциплін у постійному
розвитку

педагогічної

майстерності

у

відповідності

з

сучасними

досягненнями психології та педагогічної науки та інноваційними методиками
та технологіями; розширення світогляду; розвиток професійної та загальної
особистої культури; вивчення вітчизняного і світового досвіду закладів
вищої

освіти

у

викладанні

економічних

дисциплін;

оволодіння

інноваційними методами і засобами викладання економічних дисциплін.
Врахування зазначених положень у процесі розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
забезпечить підвищення педагогічної культури, сприятиме досягненню
особистісної готовності викладачів до здійснення педагогічної діяльності і
створить

умови

для

розвитку

індивідуального

стилю

професійно-

педагогічної діяльності.
Таким чином ми визначили та охарактеризували комплекс критеріїв,
покладених в основу оцінювання розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури: 1) мотивація до
професійно-педагогічної діяльності; 2) ціннісні орієнтації; 3) психологопедагогічна компетентність; 4) здатність до організаційної діяльності та
особистісної взаємодії; 5) здатність до аналітичної діяльності. Показниками
педагогічної майстерності за означеними критеріями відповідно є поєднання
внутрішніх і зовнішніх мотивів; термінальні та інструментальні цінності;
теоретичні знання основ педагогічної майстерності та професійні вміння;
організаторські

здібності

та

комунікабельність;

індивідуальна

міра

вираженості рефлексивності. Охарактеризуємо кожен з показників.
1) Показником мотивації до професійно-педагогічної діяльності є
поєднання внутрішніх і зовнішніх мотивів. Мотивацію до професійнопедагогічної діяльності характеризують прагнення до самореалізації та
задоволення професійних потреб; професійні орієнтири, цінності, прагнення
високого рівня професійних результатів, що призведуть до визнання серед
колег

і

студентів

як

професійного

викладача;

знання

прийомів
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стимулювання, заохочення і мотивації студентів до навчання, розвитку їхньої
професійної спрямованості; готовність нести відповідальність за результати
своєї діяльності.
2) Систему ціннісних орієнтацій характеризують сформовані у
майбутніх викладачів економічних дисциплін термінальні та інструментальні
цінності. Ми беремо до уваги лише ті цінності, які, на наш погляд, мають
значення для ефективного розвитку педагогічної майстерності. Це такі
термінальні цінності, як зрілість суджень; цікава професійна діяльність;
пізнання

(можливість

розширення

своєї

освіти,

загальної

культури,

інтелектуальний розвиток); розвиток (робота над собою, постійне фізичне й
духовне вдосконалення); свобода (самостійність, незалежність); творчість
(можливість творчої діяльності); впевненість у собі (внутрішня гармонія), а
також такі інструментальні цінності, як вихованість (гарні манери);
старанність (дисциплінованість); незалежність (здатність діяти самостійно);
освіченість (широта знань, високий рівень загальної культури); раціоналізм
(уміння

логічно

мислити,

приймати

зважені,

раціональні

рішення);

самоконтроль (стриманість, самодисципліна); сміливість у відстоюванні своєї
думки; терпимість до поглядів і думок інших; широта поглядів (здатність
зрозуміти іншу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички).
3) Показниками психолого-педагогічної компетентності є сформовані у
майбутніх викладачів теоретичні знання основ педагогічної майстерності та
професійні уміння, а саме розуміння особливостей складання планів та
вміння застосовувати знання про відповідні чинники та процеси для
прийняття рішень щодо навчальних планів; розуміння взаємозв’язку між
оцінюванням і викладанням та уміння використовувати формальне і
неформальне оцінювання з метою ознайомлення зі студентами, планування
освітнього процесу, контролю розуміння змісту навчального матеріалу та
внесення змін у викладацьку діяльність; знання різних оцінювальних
стратегій, уміння аналізувати результати оцінювання; розуміння різних
підходів до педагогічної діяльності та способів їх застосування для сприяння
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навчальній діяльності студентів; знання особливостей методик викладу
навчального матеріалу, що сприяють кращому розумінню його змісту;
уміння

застосовувати

відповідні

навчальні

методи

для

розвитку

компетентності в галузі науки, що вивчається, аналізувати прогалини в
розумінні студентами змісту матеріалу з метою покращення викладання;
розуміння принципів і процедури організації проведення занять і вміння
застосовувати такі знання для розвитку навчальної діяльності студентів та
сприяння отриманню ними кращих результатів у досягненні освітніх цілей;
розуміння зовнішньої та внутрішньої мотивації, зв’язку між мотивацією та
досягненнями студентів, стратегій, принципів та практичних методів
мотивації та способів ефективного застосування таких принципів і методів з
метою сприяння активній участі студентів у процесі навчання, засвоєнню
ними навчального матеріалу, розвитку їхньої самомотивації та самостійності,
розуміння

основ

теорії

спілкування;

знання

шляхів

удосконалення

професійних знань, умінь і навичок та розвитку педагогічної майстерності.
4) Показниками здатності до організаційної діяльності та особистісної
взаємодії є наявні у майбутніх викладачів організаторські здібності та
комунікабельність. Організаторські здібності виявляються у швидкості
орієнтації у складних ситуаціях, ініціативності, умінні передбачувати
наслідки своїх дій, витримці, вимогливості, схильності до організаційної
діяльності, самостійності, самокритичності, ставленні до громадської
діяльності, умінні проектувати особистість студента в процесі виховання,
умінні об’єднати групу студентів, спрямувати їх на виконання соціально
значущих завдань, здатності розподіляти увагу між кількома видами
діяльності одночасно. Комунікабельність виявляється у здатності особистості
встановлювати, підтримувати та зберігати добрі особисті та ділові стосунки з
оточуючими людьми, тактовності, умінні висловлювати свої думки і
виражати почуття за допомогою вербальних і невербальних засобів, умінні
формулювати проблему, викладати матеріал у доступній формі, викликати
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пізнавальний інтерес до навчальної дисципліни, у розумінні психології
студента, володінні прийомами емоційно-вольового впливу на студентів.
5) Показником здатності до аналітичної діяльності є індивідуальна міра
вираженості рефлексивності. Рефлексивність виявляється у здатності
усвідомлювати свої мотиви, цілі, психічний та емоційний стан у ситуації
вибору стилю поведінки, на цій основі будувати стратегію своєї діяльності.
Професійно орієнтоване критичне мислення включає професійний інтелект,
культуру професійного мислення; здатність до виявлення законів, принципів
і правил професійно-педагогічної діяльності, аналізу, прогнозування,
проектування, планування саморозвитку в контексті загальної і професійної
культури; розвинуту професійну пам’ять, що забезпечує не тільки
збереження значущої інформації, а й її активну розумову обробку,
встановлення логічних і асоціативних зв’язків; вербальне мислення, здатність
до словесних аналогій, ерудицію, здатність до конструктивного професійного
діалогу. Здатність до аналітичної діяльності характеризують широта та
гнучкість мислення, об’єктивність, всебічний розгляд проблем, знання
шляхів застосування накопиченої теоретичної бази у практичній діяльності.
Наступним етапом у нашому дослідженні є визначення рівнів розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін. На
підставі визначених нами критеріїв ми обґрунтуємо рівні розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.
Використання методики визначення мотивації професійної діяльності,
запропонованої К. Замфір, у модифікації А. Реана (Бордовская, Н., Реан А.,
2001,

с. 280-282)

та

методики

«Ціннісні

орієнтації»

М. Рокича

(Rokeach, M., 1973) дозволяє визначити рівень сформованості мотиваційноціннісного компонента педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін.
В основу методики визначення мотивації професійної діяльності
К. Замфір у модифікації А. Реана покладена концепція про зовнішню та
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внутрішню мотивацію. Зазначимо, що про внутрішню мотивацію можна
говорити, коли для особистості має значення діяльність сама по собі. Якщо
передумовою здійснення професійної діяльності є задоволення інших потреб
поза межами змісту самої діяльності (досягнення престижу, отримання
грошового заробітку та інших), то в такому разі йде мова про зовнішню
мотивацію. Серед зовнішніх мотивів розрізняють зовнішні позитивні та
зовнішні

негативні.

Зовнішні

позитивні

мотиви,

поза

сумнівом,

розглядаються як більш ефективні та більш бажані з усіх точок зору, ніж
зовнішні негативні мотиви.
Для визначення рівня мотивації майбутніх викладачів економічних
дисциплін за методикою К. Замфір у модифікації А. Реана пропонується дати
оцінку зазначеним мотивам професійної діяльності за п’ятибальною шкалою
(Додаток Г-1). На основі результатів визначається мотиваційний комплекс
особистості, тобто співвідношення трьох видів мотивації: внутрішньої
мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної мотивації (ЗПМ) та зовнішньої
негативної мотивації (ЗНМ) і за наданими формулами обчислюються
показники рівня кожного виду мотивації у межах від 1 до 5.
Високий рівень мотиваційно-ціннісного компонента педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін характеризується
наявністю мотиваційних комплексів, коли внутрішня та зовнішня позитивна
мотивації переважають зовнішню негативну мотивацію, а саме таких
комплексів: ВМ > ЗПМ > ЗНМ і ВМ = ЗПМ > ЗНМ.
Достатній рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компонента
педагогічної майстерності властивий тим майбутнім викладачам економічних
дисциплін, у яких зовнішня негативна мотивація менша за внутрішню або
зовнішню позитивну мотивацію, тобто у них сформувалися такі мотиваційні
комплекси: ВМ > ЗНМ > ЗПМ та ЗПМ > ЗНМ > ВМ.
Майбутнім викладачам економічних дисциплін, у яких зовнішня
негативна мотивація є найбільшою (ЗНМ > ЗПМ > ВМ та ЗНМ > ВМ > ЗПМ)
притаманний базовий рівень.
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Система ціннісних орієнтацій визначає змістову сторону спрямованості
особистості та складає основу її ставлення до навколишнього світу, інших
людей, до себе, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності. В
основу розробленої М. Рокичем методики (Додаток Г-2) покладено пряме
ранжування переліку цінностей. Автор поділяє цінності на два класи:
термінальні та інструментальні. Термінальні цінності – це переконання в
тому, що кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб до неї
прагнути. Інструментальні цінності – це переконання в тому,що якийсь
спосіб дій або властивість особи є кращим у будь-якій ситуації. Цей поділ
відповідає традиційному поділу на цінності-цілі та цінності-засоби.
З метою визначення ціннісних орієнтацій майбутніх викладачів
економічних дисциплін пропонується перелік 36 цінностей (по 18 цінностей
кожного класу) для ранжування. Завдання полягає у тому, щоб розташувати
їх за важливістю принципів, якими майбутні викладачі керуються у своєму
житті. Таким чином, найбільша за важливістю цінність буде на першому
місці, а найменш важлива − на останньому. Якщо цінності, обрані нами як
найбільш важливі для розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін, майбутній викладач оцінює балами від 1 до 6
включно, вони вважаються найбільш значущими і називаються цінностями
першого рівня. На основі даних про найбільш значущі цінності першого
рівня визначається рівень ціннісних орієнтацій майбутніх викладачів
економічних дисциплін.
Високий рівень властивий тим майбутнім викладачам, у яких виявлено
від 9 до 12 цінностей першого рівня.
Достатній рівень ціннісних орієнтацій мають майбутні викладачі
економічних дисциплін, у яких налічується від 5 до 8 цінностей першого
рівня.
Базовий рівень ціннісних орієнтацій визначається за наявності у
майбутніх викладачів від 1 до 4 цінностей першого рівня.
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Рівень

сформованості

когнітивного

компонента

педагогічної

майстерності у майбутніх викладачів економічних дисциплін визначається за
допомогою розробленого нами авторського тесту для виявлення рівня
психолого-педагогічної компетентності (Додаток Г-3.1).
Тест складається з 11 завдань множинного вибору, сформульованих
таким чином, що на підставі їх виконання можна зробити висновок про
рівень володіння майбутніми викладачами теоретичними знаннями основ
педагогічної майстерності та професійними уміннями, необхідними для
ефективного здійснення педагогічної діяльності.
Рівень психолого-педагогічної компетентності вважається високим,
якщо з 11 запропонованих тестових завдань отримано від 9 до 11 правильних
відповідей. Надання 6-8 правильних відповідей свідчить про достатній рівень
психолого-педагогічної
педагогічної

компетентності.

компетнтності

властивий

Базовий
тим

рівень

психолого-

майбутнім

викладачам

економічних дисциплін, у яких виявлено від 1 до 5 правильних відповідей.
Для

визначення

рівня

сформованості

діяльнісного

компонента

педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін
застосовуються експрес-діагностика організаторських здібностей, розроблена
М. Фетіскіним, В. Козловим та Г. Мануйловим (Фетискин, Н., Козлов, В.,
Мануйлов, Г., 2002, с. 190), і тест на визначення рівня комунікабельності,
запропонований В. Ряховським (Бодалев, А., 2011).
Авторами

методики

діагностики

організаторських

здібностей

запропоновано 20 запитань (Додаток Г-4), кожне з яких, на нашу думку,
може певною мірою охарактеризувати організаторські здібності майбутніх
викладачів економічних дисциплін. На основі отриманих відповідей
обчислюється

коефіцієнт

організаторських

здібностей.

Результати

аналізуються таким чином:
Рівень організаторських здібностей майбутніх викладачів економічних
дисциплін вважається високим за умови, що обчислений коефіцієнт
організаторських здібностей перевищує 70 %. Такі люди займаються
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громадською діяльністю, з задоволенням беруть участь у підготовці та
організації громадських заходів, здатні приймати рішення в складних
ситуаціях, є ініціативними у спілкуванні, постійно прагнуть розширити коло
своїх знайомств, допомагають близьким, друзям.
Коефіцієнт організаторських здібностей у межах від 40 до 70 %
свідчить про достатній рівень організаторських здібностей. Маючи в цілому
середні показники, такі респонденти прагнуть контактів з людьми, не
обмежуючи коло своїх знайомств, захищають свою думку, планують свою
роботу. Проте потенціал цих здібностей не відрізняється високим рівнем
стійкості. Ця група респондентів потребує подальшої серйозної та
планомірної роботи з ними з формування і розвитку організаторських
здібностей.
Коефіцієнт організаторських здібностей, нижчий за 40 %, дає підстави
визначити рівень організаторських здібностей як базовий. Такі люди не
прагнуть спілкування, почуваються некомфортно в новому колективі,
обмежують свої знайомства, надають перевагу проведенню часу на самоті,
відчувають труднощі в налагодженні контактів з людьми та виступах з
промовами перед аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не
захищають свою думку, важко переживають образи. Рівень ініціативності в
громадській діяльності є низьким, у багатьох випадках уникають прийняття
самостійних рішень.
Методика
В. Ряховським

оцінки
(Додаток

рівня
Г-5),

комунікабельності,
дає

можливість

запропонована

визначити

здатність

особистості встановлювати, підтримувати та зберігати добрі особисті та
ділові стосунки з оточуючими людьми. Респондентам пропонуються
запитання, на які слід відповідати, використовуючи три варіанти: «так»,
«іноді» та «ні». Для кількісної обробки отриманих даних використовуються
ключі, в яких вказані бали за обраний варіант відповіді: «так» − 2,
«іноді» − 1, «ні» − 0 балів. Обчислюється сума балів і визначається рівень
комунікабельності опитуваних.
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Високий

рівень

комунікабельності

властивий

тим

майбутнім

викладачам, які за результатами тестування мають від 4 до 13 балів. Такі
викладачі є дуже комунікабельними, допитливими, люблять висловлювати
свою думку з різних питань.
Достатній рівень комунікабельності визначається за умови отримання
від

14

до

24

балів.

У

таких

викладачів

виявляється

нормальна

комунікабельність, вони цілком упевнено почуваються у незнайомому колі.
До групи осіб з базовим рівнем комунікабельності ми відносимо, з
одного боку, тих майбутніх викладачів економічних дисциплін, які отримали
велику кількість балів (від 25 до 32) і характеризуються низьким рівнем
сформованості комунікативних навичок, ненадійністю у справах, що
вимагають взаємодії у команді, а, з іншого боку, тих, хто набрав надзвичайно
малу кількість балів (від 0 до 3) і характеризуються надмірною
комунікабельністю, є багатослівними, часто висловлюють свої судження з
приводу питань, у яких є зовсім некомпетентними.
На сучасному етапі розвитку системи педагогічної освіти набуває все
більшої актуальності поняття рефлексії, як ефективний засіб розвитку
компетентності майбутнього викладача та його педагогічної майстерності.
Однією з найбільш актуальних проблем дослідження рефлексії є діагностика
цього явища як свідчення здатності майбутнього викладача до аналітичної
діяльності.
Рівень

сформованості

рефлексивного

компонента

педагогічної

майстерності майбутніх викладачів визначається за допомогою методики
діагностики індивідуальної міри вираженості рефлексивності А. Карпова, де
рефлексія визначається як психічна властивість свідомості (Карпов, А., 2002,
с. 45-57). Респондентам пропонується дати відповіді на 27 тверджень
опитувальника. Для кількісної обробки даних використовується розроблена
автором методика обчислення результатів (Додаток Г-6).
Результати застосування методики, які дорівнюють або перевищують
140 балів, свідчать про високий рівень рефлексивності. Високий рівень
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рефлексивності характеризується здатністю усвідомлювати свої мотиви, цілі,
психічний та емоційний стан у ситуації вибору стилю поведінки, на цій
основі будувати стратегію своєї діяльності.
Результати в межах 114-139 балів виявляють достатній рівень
рефлексивності. Достатній рівень характеризується наявністю здатності
усвідомлювати власні дії, емоції та адекватним розумінням поточної ситуації
та свого ставлення до неї.
Отримана кількість балів від 0 до 113 дає підстави вважати рівень
рефлексивності базовим. Базовий рівень рефлексивності виявляється у
відсутності повного розуміння та усвідомлення мотивів своєї поведінки,
низькому рівні суб’єктності, що характеризується нездатністю формувати
стратегію своєї діяльності, ставити та коригувати цілі, самостійно
організовувати дії та оцінювати їх відповідність меті, та високому ступені
навіюваності,

що

полягає

в

готовності

підкорятися

навіювальному

зовнішньому впливу оточуючих, реклами, літератури, такі люди легко
погоджуються виконувати вказівки, дослухаються до порад, навіть якщо ці
поради суперечать їхнім власним переконанням та інтересам, легко
піддаються впливу настроїв і звичок інших.
Висновки до розділу 2
У

розділі

охарактеризовано

структурно-функціональну

модель

розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури, метою якої є забезпечення позитивної динаміки
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін. Модель побудована з урахуванням положень психодидактичного,
компетентнісного, діяльнісного, інноваційного підходів та принципів
професійної спрямованості, суб’єктності, пріоритету активних методів
навчання та інтерактивних технологій, принципу самовдосконалення.
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Складовими педагогічної майстерності є взаємопов’язані між собою
мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

діяльнісний

та

рефлексивний

компоненти. Доведено, що мотиваційно-ціннісний компонент педагогічної
майстерності

є

сформованою

системою

особистісних

утворень,

що

виявляється у ціннісно-смисловому ставленні до професійно-педагогічної
діяльності, бажанні та готовності розвивати педагогічну майстерність.
Когнітивний компонент педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін пов’язаний з осмисленим, свідомим ставленням до професійнопедагогічної діяльності й розвитку педагогічної майстерності та передбачає
володіння

знаннями

педагогічних,

з

фахових

загальнотеоретичних
економічних

дисциплін,

дисциплін,

основ

психологозастосування

інформаційних технологій в освітньому процесі. Діяльнісний компонент
педагогічної майстерності враховує сформованість у майбутніх викладачів
економічних дисциплін організаторських умінь і комунікативних навичок,
їхній рівень володіння гностичними, проектувальними, методичними
вміннями

й

навичками

їх

застосування

в

практичній

діяльності.

Рефлексивний компонент педагогічної майстерності характеризує пізнання й
аналіз викладачем явищ власної свідомості та діяльності, реалізується через
такі

рефлексивні

процеси,

як

саморозуміння

й

розуміння

інших,

самооцінювання й оцінювання інших, самоінтерпретація й інтерпретація
інших.
Відповідно до мети і завдань розвитку педагогічної майстерності
розроблено зміст розвитку педагогічної майстерності, який забезпечується
навчальною програмою і методичними рекомендаціями до спецкурсу
«Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін», програмою
тренінгу розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін та інструктивно-методичними матеріалами до нього; обґрунтовано
вибір форм (традиційних – лекція, практичне заняття, самостійна робота,
контрольні заходи; інтерактивних – тренінг, дискусія з використанням
мультимедійних технологій, робота в малих групах, ділова гра, масові
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заходи) та методів (традиційних – вербальні, наочні, практичні, методи за
логікою сприйняття змісту навчального матеріалу; інтерактивні – «мозковий
штурм», портфоліо, аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод), проблемнопошуковий, ігрових технологій, презентації, імітаційні вправи, ігрове
проектування), запропоновано чотири етапи її розвитку.
Охарактеризовані критерії (мотивація до професійно-педагогічної
діяльності;

ціннісні

орієнтації;

психолого-педагогічна

компетентність;

здатність до організаційної діяльності та особистісної взаємодії; здатність до
аналітичної діяльності) та показники педагогічної майстерності (поєднання
внутрішніх і зовнішніх мотивів; термінальні та інструментальні цінності;
теоретичні знання основ педагогічної майстерності та професійні вміння;
організаторські

здібності

та

комунікабельність;

індивідуальна

міра

вираженості рефлексивності) уможливили визначення базового, достатнього
та високого рівнів її розвитку.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в публікаціях
автора (Романюк, О., 2013 a, Романюк, О., 2015 a, Романюк, О., 2018 a,
Романюк, О. 2018 c).
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
У розділі визначено рівні розвитку педагогічної майстерності
майбутніх викладачів економічних дисциплін на констатувальному етапі
експериментального

дослідження,

розроблено

навчально-методичне

забезпечення досліджуваного процесу, визначено ефективність структурнофункціональної моделі розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури.
3.1.

Визначення

рівнів

розвитку

педагогічної

майстерності

майбутніх викладачів економічних дисциплін на констатувальному
етапі експериментального дослідження
На попередніх етапах дослідження нами було доведено необхідність
впровадження розробленої нами структурно-функціональної моделі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури, що вимагало експериментальної перевірки її ефективності.
Для перевірки гіпотези дослідження нами було проведено педагогічний
експеримент. Під час роботи ми керувалися думкою, що на відміну від
педагогічного процесу, який відбувається у природних умовах, педагогічний
експеримент дозволяє штучно відокремлювати досліджуване явище від
інших,

цілеспрямовано

змінювати

умови

педагогічного

впливу

на

досліджуваних.
Зазвичай педагогічний експеримент розуміють як спеціальне внесення
у педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до завдань
дослідження, таку організацію процесу, яка б давала можливість вивчити
зв’язки між досліджуваними явищами без порушень його цілісності;
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глибокий якісний аналіз і якомога точніше кількісне вимірювання внесених у
педагогічний процес змін і результатів усього процесу (Лузан, П.,
Сопівник, І., Виговська, С., 2012, с. 193).
За

С. Гончаренком,

педагогічний

експеримент

–

це

науково

поставлений дослід у галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження
досліджуваного

педагогічного

явища

в

спеціально

створених

і

контрольованих дослідником умовах. При цьому встановлюється залежність
між тим чи іншим впливом або умовою навчання та виховання і його
результатом (Гончаренко, С., 1997, с. 112).
Дж. Шонессі, Е. Цехмайстер та Ж. Цехмайстер відзначають, що
неконтрольовані і, можливо, невідомі змінні можуть відігравати важливу
роль у дослідженні. Щоб уникнути цієї проблеми, дослідникам слід
послідовно структурувати свої експерименти (Shaugnessy, J., Zechmeister, E.,
Zechmeicter, J., 2000, p. 105).
На

думку

В.

Вербовського,

педагогічний

експеримент

–

це

комплексний багатокомпонентний метод дослідження, призначений для
об’єктивної та доказової перевірки вірогідності гіпотез, теоретичних
конструкцій, уточнення окремих висновків наукової теорії, який є ієрархічно
організованим і контрольованим процесом науково-педагогічної діяльності. З
огляду на природу експерименту, в одному й тому самому педагогічному
експерименті реалізуються декілька або всі його функції: перевіряється
істинність

теоретичних

тверджень

дослідника,

оновлюється

зміст

педагогічної науки, по-іншому пізнається сутність взаємозв’язків психологопедагогічних явищ, висуваються нові припущення, з погляду сьогодення
тлумачаться

факти.

Дослідник

має

забезпечити

єдність

організації

експерименту та реального освітнього процесу, проводити експеримент в
умовах, які дадуть змогу використовувати його результати в освітній
практиці (Вербовський, В., 2007, с. 28).
У наукових дослідженнях розрізняють два види експерименту:
природний та лабораторний. Лабораторний експеримент характеризується
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тим, що його проводять у лабораторних умовах та передбачається наявність і
використання спеціальної техніки. Дії учасника експерименту визначає
інструкція, тому учасник експерименту усвідомлює, що він є об’єктом
експериментального дослідження, але може не знати, в чому суть цього
експерименту, з якою метою він проводиться, і що саме досліджується.
Природний

експеримент

проходить

у

реальних,

звичайних

умовах

(Алєксєєнко, Т., Сушанко, В., 2003).
Нами було проведено природний експеримент, який допускає розвиток
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури, а також визначення критеріїв, за якими здійснюється
оцінка рівня педагогічної майстерності майбутніх викладачів.
З метою забезпечення наукової об’єктивності та статистичної
достовірності нашого педагогічного експериментального дослідження було
проведено підготовчу роботу, організація та зміст якої дозволили нам
досягти визначених цілей.
Основними завданнями експерименту визначено розроблення змісту,
методики

і

організації

педагогічного

констатувального

експерименту,

перевірку

та

формувального

ефективності

етапів

структурно-

функціональної моделі розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури на узагальнюючому етапі. Для
успішного

проведення

експериментального

дослідження

нами

було

використано сукупність теоретичних та емпіричних методів, зокрема бесіди
зі студентами магістратури, тестування та анкетування майбутніх викладачів
економічних дисциплін, вивчення педагогічних ситуацій та виконання
завдань

і

вправ

на

розвиток

критичного

мислення,

використання

інноваційних технологій (Романюк, О., 2019 b, с. 34).
На констатувальному етапі (2013 − 2014 рр.) нами проаналізовано стан
проблеми в психології і педагогічній практиці, обґрунтовано теоретичні та
практичні підходи до визначення поняття «педагогічна майстерність
викладача економічних дисциплін» у наукових працях вітчизняних та
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зарубіжних дослідників; створено програму і план експериментального
дослідження; визначено необхідну кількість учасників експериментального
дослідження; обрано та обгрунтовано критерії, за якими визначається
ефективність структурно-функціональної моделі розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури;
відповідно до мети і завдань дослідження розроблено методику проведення
експерименту. За

визначеними критеріями педагогічної майстерності

(мотивація до професійно-педагогічної діяльності; ціннісні орієнтації;
психолого-педагогічна компетентність; здатність до організаційної діяльності
та особистісної взаємодії; здатність до аналітичної діяльності) і за допомогою
розробленого діагностичного інструментарію з застосуванням методів
спостереження, анкетування, бесіди, психологічного тестування в результаті
констатувального етапу педагогічного експерименту нами визначено рівень
педагогічної майстерності (високий, достатній, базовий) та здійснено
діагностику фактично наявного стану професійної готовності магістрантів
економічного профілю як майбутніх викладачів економічних дисциплін
(вхідне діагностування).
На

формувальному

обґрунтовано

та

етапі

проведено

(2015

–

2017 рр.) нами

експериментальну

перевірку

теоретично
структурно-

функціональної моделі розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури, здійснено апробацію змісту,
форм і методів розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін.
На

узагальнюючому

етапі

(2018−2019 рр.)

проаналізовано

та

узагальнено результати, отримані під час експериментальної перевірки
структурно-функціональної моделі розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, здійснено
систематизацію матеріалів експериментального дослідження, сформульовано
загальні висновки.
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Програмою

експериментального

дослідження

було

передбачено

обґрунтування належності контрольної та експериментальної груп до однієї
генеральної сукупності за допомогою методу математичної обробки «tкритерій Стьюдента» для незалежних змінних; якісний аналіз результатів,
отриманих

під

час

вхідного

мотиваційно-ціннісного,

діагностування,

когнітивного,

та

діяльнісного

визначення
та

рівнів

рефлексивного

компонентів педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін; розвиток педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін

в

умовах

магістратури;

порівняння

рівнів

педагогічної

майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін за критерієм
Фішера; формулювання висновків щодо якості та ефективності структурнофункціональної моделі розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури.
З метою обґрунтування належності контрольної і експериментальної
груп до однієї генеральної сукупності з’явилась потреба у виборі методу
математичної статистики. Серед різних методів нами було обрано t-критерій
Стьюдента як найбільш поширений та оптимальний для незалежних змінних
метод статистичної перевірки гіпотез. Критерій Стьюдента дозволяє
з’ясувати наскільки достовірно відрізняються показники однієї вибірки
досліджуваних від іншої і обчислюється за формулою (Урбах, Ю., 1975).
Коректний підхід до застосування t-критерія Стьюдента зумовлюється
виконанням таких вимог: нормальний розподіл вихідних даних; необхідне
кількісне вираження вихідних даних; наявність двох окремих вибірок.
Як

незалежні

змінні

ми

визначили

результати

тестування,

спрямованого на виявлення рівня психолого-педагогічної компетентності,
яке було запропоновано у процесі підготовки магістрів з економічних
спеціальностей. У тестуванні взяли участь 4 групи студентів магістратури
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», 2 групи студентів магістратури Криворізького економічного
інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
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Вадима Гетьмана», 2

групи студентів магістратури з економічних

спеціальностей Херсонського національного технічного університету. Групи
студентів магістратури економічних спеціальностей денної та заочної форм
навчання, які брали участь у експерименті, нараховували від 10 до 20 осіб,
процес проведення констатувального експерименту тривав один рік. Загалом
у

реалізації

завдань

констатувального

експерименту

взяли

участь

125 майбутніх магістрів економічного профілю. Нами було забезпечено
розподіл груп зазначених закладів вищої освіти на контрольні (КГ) та
експериментальні (ЕГ) (див. Таблицю 3.1.). Контрольні групи налічували 61,
а експериментальні групи 64 магістранти.
Таблиця 3.1.
Якісна і кількісна характеристика учасників

1.
2.
Всього:

Експериментальні групи
(64 учасники)

Криворізький економічний
інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана
Херсонський національний
технічний університет

Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана

Криворізький економічний
інститут ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана»
Херсонський національний
технічний університет

ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана»

№ групи за порядком

констатувального експерименту

Контрольні групи
(61 учасник)

к-сть
учасників

к-сть
учасників

к-сть
учасників

к-сть
учасників

к-сть
учасників

к-сть
учасників

19
16
35

11
11

18
18

15
17
32

14
14

15
15

Кількість запитань, що були запропоновані для виявлення рівня
психолого-педагогічної компетентності, становила 11 (Додаток Г-3.1). Нами
було здійснено підрахунок кількості наданих правильних відповідей.
Успішність за результатами тестування обох груп представлена в таблиці 3.2.
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Отримані нами дані зумовили можливість припущення (гіпотеза

)

про відсутність залежності результатів тестування від того, до складу якої
групи, контрольної чи експериментальної, входять його учасники, та іншого
припущення (гіпотеза

) про те, що належність студентів магістратури до

контрольної чи експериментальної групи впливає на результати тестування. З
метою перевірки гіпотези ми порівняли кількісні результати в двох групах.
Для того щоб порівняти результати тестування у контрольній та
експериментальній групах і визначити наявність різниці між середніми
значеннями

їх

показників,

ми

здійснили

обчислення

статистичної

достовірності цієї різниці, використовуючи t-критерій Стьюдента.
Таблиця 3.2.
Результати тестування учасників експерименту для виявлення
рівня психолого-педагогічної компетентності
№
К-сть
Контрольна
п/п зарахованих
група
відповідей 61 особа
100%
11
–
0
1.
10
–
0
2.
9
5
8,2
3.
8
6
9,84
4.
7
9
14,75
5.
6
13
21,31
6.
5
11
18,03
7.
4
5
8,2
8.
3
6
9,84
9.
2
5
8,2
10.
1
1
1,64
11

Експериментальна
група
64 особи
100%
–
0
–
0
5
7,81
6
9,38
10
15,62
14
21,88
12
18,75
6
9,38
6
9,38
5
7,81
−
0

Всього:
125 осіб
–
–
10
12
19
27
23
11
12
10
1

100%
0
0
8
9,6
15,2
21,6
18,4
8,8
9,6
8
0,8

Ми визначили суму спостережуваних ознак (загальну кількість
правильних відповідей на запитання тесту) за формулою 1.
∑
(1)
Де:

− сума спостережуваних ознак (загальна кількість правильних

відповідей;
– кількість запитань у тесті;
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– кожне спостережуване значення ознаки (кількість правильних
відповідей для кожного учасника;
– кількість учасників, які отримали

правильних відповідей.

Проведення підрахунків надало нам змогу з’ясувати, що сума
спостережуваних ознак (загальна кількість правильних відповідей в
контрольній групі становить:
(11

Сума

7

спостережуваних

ознак

(загальна

(5

кількість

правильних

відповідей) в експериментальній групі становить:
= (11

+(8

Виконуємо обчислення значення середнього арифметичного суми
спостережуваних ознак за формулою 2.
̅

∑
(2)

Де: ̅ – значення середнього арифметичного спостережуваної ознаки,
яке дорівнює сумі спостережуваних ознак, поділеної на кількість учасників у
групі;
– сума спостережуваних ознак;
m – кількість осіб у групі;
v – кількість запитань у тесті;
− кожне спостережуване значення ознаки (кількість правильних
відповідей для кожного учасника);
– кількість учасників, які отримали

правильних відповідей.

Визначаємо середнє арифметичне суми спостережуваних ознак для
контрольної групи:
̅
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Отримуємо середнє арифметичне значення суми спостережуваних
ознак для експериментальної групи:
̅
За даними середнього арифметичного значення спостережуваної
ознаки (середньої кількості правильних відповідей) виконуємо розрахунок
середньої квадратичної похибки за формулою 3.
√∑

Q

̅

(3)
Де: Q – середня квадратична похибка;
v – кількість запитань у тесті;
– кожне спостережуване значення ознаки (кількість правильних
відповідей для кожного учасника);
– кількість учасників, які отримали

правильних відповідей;

̅ – середнє арифметичне значення спостережуваної ознаки;
m – кількість осіб у групі.
Виконуємо обчислення значення середньої квадратичної похибки для
контрольної групи:
Q

√

∑
̅

̅

√

√

√

√

= 42,57

У результаті проведеного обчислення отримуємо значення середньої
квадратичної похибки для експериментальної групи:
Q

√

∑
̅

√

̅

√

√
√

= 44,17

Оскільки обчислено значення середньої квадратичної похибки для
контрольної та експериментальної груп, необхідно розрахувати величину
середніх помилок у відповідях на запитання тесту, застосовуючи формулу 4.

(4)
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Де:
– значення середніх помилок у відповідях на запитання тесту;
Q – середня квадратична похибка;
m – кількість осіб у групі.
Обчислення значення середніх помилок у відповідях на запитання
тесту дає такий результат для контрольної групи:
=

= 0,698

Обчислюючи значення середніх помилок у відповідях на запитання
тесту для експериментальної групи, отримуємо:
=

= 0,69

Отримані дані значень середньої арифметичної суми спостережуваних
ознак у контрольній та експериментальній групах забезпечують можливість
виконання розрахунків чисельного значення t-критерія Стьюдента за
формулою 5.
̅̅̅̅

t=

̅̅̅̅

√

(5)
Де: ̅̅̅ – середнє арифметичне значення спостережуваної ознаки в
експериментальній групі;
̅̅̅ – середнє арифметичне значення спостережуваної ознаки в
контрольній групі;
– величина середніх помилок в експериментальній групі;
– величина середніх помилок у контрольній групі.
Обчислюємо чисельне значення t-критерія Стьюдента:
̅̅̅̅

t=

̅̅̅̅

√

Отримане

=

√

значення

=

√

t-критерія

=

√

Стьюдента

=

= 0,8

дозволяє

здійснити

порівняння його з табличним значенням, щоб визначити рівень достовірності
t-обчисленого. Обчислене значення t-критерія Стьюдента, що дорівнює або є
більшим за критичне, знайдене за таблицею, дає можливість зробити
висновок про статистичне значення різниці між порівнюваними величинами.
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Якщо обчислене нами значення t-критерія Стьюдента виявляється меншим за
табличне, то різниця порівнюваних величин статистично не є впливовою.
Табличне

значення

було

обрано

стосовно

вибраного

рівня

достовірності (p=0,05) та числа ступенів свободи. У методі розподілу
Стьюдента обсяг вибірки знаходять за допомогою числа ступеня свободи.
Число ступеня свободи показує число вільно обраних спостережень після
з’ясування
правильних

значень,

важливих

відповідей

на

стосовно
запитання

даного
тесту

випадку
в

(кількість

контрольній

та

експериментальній групах окремо). Число ступенів свободи отримуємо в
результаті обчислень за поданою нижче формулою 6.
U=

–
(6)

Де: U – число ступенів свободи;
– кількість учасників у контрольній групі;
– кількість учасників у експериментальній групі.
Виконання обчислень значення ступенів свободи дає такий результат:
U = 61 + 64 – 2 = 123
Далі з застосуванням таблиці (Таблица распределения Стьюдента,
2017) знаходимо критичне значення t-критерія Стьюдента для обраного рівня
значення (p=0,05), зважаючи на обчислене значення ступенів свободи
(U=123). Під час порівняння значення t-критерія Стьюдента, обчисленого
нами, (

) при 123 ступенях свободи з критичним (за умови, що

p=0,05) значенням, наданим у таблиці (

= 1,979), було виявлено, що

величина t-обчисленого менше t-критичного: (0,8<1,979). Отриманий
результат є показником відсутності залежності результатів тестування від
належності його учасників до контрольної чи експериментальної групи, що
підтверджує гіпотезу

.

Результати обчислення, отримані за обраним методом математичної
статистики для незалежних змінних «t-критерій Стьюдента», надали нам
змогу внаслідок порівняння результатів тестування обох досліджуваних
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вибірок, зробити висновок, що вони не відрізняються, а респонденти
контрольної та експериментальної груп належать до однієї генеральної
сукупності.
Далі ми здійснили якісний і кількісний аналіз результатів вхідного
діагностування та визначили рівні педагогічної майстерності майбутніх
викладачів економічних дисциплін. Вхідне діагностування надало нам змогу
виявити

рівні

мотиваційно-ціннісного,

когнітивного,

діяльнісного

та

рефлексивного компонентів педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін за такими критеріями: мотивація до професійнопедагогічної

діяльності;

ціннісні

орієнтації;

психолого-педагогічна

компетентність; здатність до організаційної діяльності та особистісної
взаємодії; здатність до аналітичної діяльності. Щоб визначити рівні
сформованості

мотиваційно-ціннісного,

когнітивного,

діяльнісного

та

рефлексивного компонентів педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін нами було використано комплекс методик, що
представлені в таблиці 3.3.
З метою визначення характерного змісту системи цінностей майбутніх
викладачів

економічних

дисциплін

ми

використали

запропонований

американським психологом, професором соціальної психології Університету
штату Вашингтон М. Рокичем метод прямого ранжування ціннісних
орієнтацій (Rokeach, M., 1973), який ми детально описували вище. З наданого
переліку (Додаток Г-2) ми аналізували ранжування лише тих цінностей,
наявність яких у майбутніх викладачів економічних дисциплін, на нашу
думку, сприятиме ефективному розвитку їхньої педагогічної майстерності.
Це такі термінальні цінності, як життєва мудрість (зрілість суджень); цікава
робота; пізнання (можливість розширення освіти, загальної культури,
інтелектуальний розвиток); розвиток (робота над собою, постійне фізичне й
духовне вдосконалення); свобода (самостійність, незалежність); творчість
(можливість творчої діяльності); впевненість у собі (внутрішня гармонія), а
також такі інструментальні цінності, як вихованість (гарні манери);

166

старанність (дисциплінованість); незалежність (здатність діяти самостійно);
освіченість (широта знань, високий рівень загальної культури); раціоналізм
(уміння

логічно

мислити,

приймати

зважені,

раціональні

рішення);

самоконтроль (стриманість, самодисципліна); сміливість у відстоюванні своєї
думки; терпимість до поглядів і думок інших; широта поглядів (здатність
зрозуміти іншу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички). Якщо
зазначені цінності майбутній викладач оцінював балами від 1 до 6 включно,
вони вважаються найбільш значущими і мають назву «цінності першого
рівня».
Таблиця 3.3.
Методики визначення рівнів педагогічної майстерності майбутніх
викладачів економічних дисциплін
Компоненти
№
педагогічної
майстерності
1 Мотиваційноціннісний

Критерії
педагогічної
майстерності
Мотивація до
професійнопедагогічної
діяльності.
Ціннісні
орієнтації

Показники
педагогічної
майстерності
− поєднання
внутрішніх і
зовнішніх мотивів;
− термінальні та
інструментальні
цінності;
− теоретичні знання
основ педагогічної
майстерності;
− професійні вміння

2

Когнітивний

Психологопедагогічна
компетентність

3

Діяльнісний

Здатність до
організаційної
діяльності та
особистісної
взаємодії

− організаторські
здібності;

Здатність до
аналітичної
діяльності

− індивідуальна міра
вираженості
рефлексивності

4

Рефлексивний

− комунікабельність

Методики
діагностування
– методика визначення
мотивації професійної
діяльності К. Замфір у
модифікації А. Реана;
– методика «Ціннісні
орієнтації» М. Рокича;
– авторський тест для
виявлення рівня
психолого-педагогічної
компетентності
майбутніх викладачів
економічних дисциплін
– експрес-діагностика
організаторських
здібностей;
– тест на визначення
рівня комунікабельності
(В. Ряховського)
− методика діагностики
індивідуальної міри
вираженості
рефлексивності
(А. Карпова)
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На основі даних про цінності першого рівня як найбільш важливі для
учасників тестування ми визначили рівень ціннісних орієнтацій майбутніх
викладачів економічних дисциплін. Високий рівень властивий тим учасникам
нашого експериментального дослідження, які мають від 9 до 12 цінностей
першого рівня. Достатній рівень ціннісних орієнтацій мають ті майбутні
викладачі економічних дисциплін, що показали наявність від 5 до 8
цінностей першого рівня. Базовий рівень ціннісних орієнтацій визначено за
умови сформованості у майбутніх викладачів від 1 до 4 цінностей першого
рівня.
Таким чином, ми можемо здійснити якісний і кількісний аналіз
отриманих результатів і зробити висновок щодо ціннісних орієнтацій, які є
притаманними майбутнім викладачам економічних дисциплін.
Ранжування показало, що найвищий рівень серед термінальних
цінностей, на думку учасників експерименту, має розвиток. Важливість
розвитку усвідомлюють 43 особи (34,4 %) з 125. Таким особистостям
притаманне прагнення працювати над собою, постійно фізично й духовно
вдосконалюватися. Наступною за значенням цінністю виявлено впевненість у
собі. Відчуття гармонії, відсутність внутрішніх протиріч і сумнівів є
необхідними засадами для становлення студентів магістратури як майбутніх
викладачів. Цю цінність підкреслили як важливу 33 учасники експерименту
(26,4 %). Здійснення цікавої професійної діяльності є третьою за значенням
цінністю. Проведене дослідження показало, що прагнення займатися цікавою
справою є характерним для осіб цього віку (21-23 роки). Зокрема, серед
учасників експерименту цю цінність позначили 30 осіб, що становить 24 %
від загальної кількості респондентів. Ми також повинні вказати на той факт,
що життєву мудрість, котра передбачає зрілість суджень, та свободу, котра
полягає у самостійності та незалежності в судженнях і вчинках, обрали
відповідно лише 13 (10,4 %) та 6 (4,8 %) студентів магістратури, які брали
участь у експериментальному дослідженні. Проте, ми вважаємо ці цінності
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не менш значущими для майбутнього викладача, який прагне досягти
високого рівня педагогічної майстерності.
Щодо
дослідження

результатів

ранжування

інструментальних

учасниками

цінностей

ми

експериментального

маємо

зазначити,

що

вихованість має найвищий рівень серед усіх цінностей. 90 учасників (72 %)
усвідомлюють її важливість. Більш, ніж половина учасників експерименту,
вважають необхідним наявність у майбутнього викладача таких цінностей, як
раціоналізм, що потребує уміння логічно мислити, приймати зважені,
раціональні рішення, та освіченість, для якої характерними є широта знань,
високий

рівень

загальної

культури.

Сформованість

цих

цінностей

притаманна відповідно 81 (64,8 %) та 78 (62,4 %) учасникам експерименту.
Всі інші інструментальні цінності першого рівня, проаналізовані нами з
зазначеного переліку, мають, як виявилося, набагато нижчий рівень
значущості для майбутніх викладачів.
Рівень ціннісних орієнтацій

майбутніх

викладачів економічних

дисциплін, який визначено за методом прямого ранжування ціннісних
орієнтацій під час експерименту за участю студентів магістратури закладів
вищої освіти представлено на рисунку 3.1.

7,20%
37,60%

Базовий рівень
Достатній рівень
Високий рівень

55,20%

Рис. 3.1. Рівні ціннісних орієнтацій майбутніх викладачів
На основі отриманих даних нами сформульовано такі висновки:
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Високим рівнем ціннісних орієнтацій володіють лише 9 учасників
експерименту (7,2 %). Ці майбутні викладачі мають від 9 до 12 цінностей
першого рівня. Сформованість ціннісних орієнтацій на достатньому рівні
спостерігається більш, ніж у половини учасників експерименту, тобто 69 осіб
(55,2 %) володіють від 5 до 8 цінностями першого рівня. Базовий рівень
ціннісних орієнтацій сформовано у 47 осіб (37,6 %). У цих майбутніх
викладачів визначено від 1 до 4 цінностей першого рівня. Таким чином,
проаналізувавши результати тестування, ми визначили, що більшість його
учасників мають достатній рівень ціннісних орієнтацій.
Важливим критерієм педагогічної майстерності є наявність мотивації
до професійної педагогічної діяльності. Оскільки внутрішні мотиви
знаходяться в самій особистості і зумовлюють потребу в діяльності, вони
відіграють вирішальну роль у становленні майбутнього викладача і
сприятимуть здійсненню ним успішної професійної діяльності. Зовнішні
мотиви також пов’язані зі стимулюванням особистості до діяльності і тому є
важливими, але характеризуються більш низьким рівнем стійкості, ніж
внутрішні мотиви. Серед зовнішніх мотивів розрізняють позитивні й
негативні. Таким чином, як зовнішні, так і внутрішні мотиви можуть сприяти
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін.
Виявлення рівня педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін за критерієм мотивації до професійно-педагогічної
діяльності було здійснено нами за методом визначення мотивації професійної
діяльності К. Замфір у модифікації А. Реана (Додаток Г-1). Ця методика
ґрунтується на концепції внутрішньої і зовнішньої мотивації (Бордовская, Н.,
Реан, А., 2001, с. 280-282). Студентам магістратури економічного профілю,
які брали участь у проведенні експериментального дослідження, було
запропоновано дати оцінку зазначеним мотивам професійної діяльності в
балах за шкалою від 1 до 5.
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За запропонованою методикою, мотиваційний комплекс особистості –
це виявлений тип співвідношення між трьома видами мотивації: внутрішньої
мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної мотивації (ЗПМ) та зовнішньої
негативної мотивації (ЗНМ). Розрахунок показників мотивації, властивої
респонденту, здійснюється шляхом застосування поданих у Додатку 4
формул. Показником розвиненості кожного типу мотивації є число від 1 до 5
(можливе як ціле, так і дробове). Найкращим мотиваційним комплексом є
будь-яке

з

таких

співвідношень,

здобуте

в

результаті

проведених

розрахунків: ВМ > ЗПМ > ЗНМ та ВМ = ЗПМ > ЗНМ. Найменш успішним
мотиваційним комплексом є будь-який з таких двох типів: ЗНМ > ЗПМ > ВМ
та ЗНМ = ВМ > ЗПМ.
Оцінювання мотивів магістрантів, майбутніх викладачів економічних
дисциплін, які брали участь у експерименті, показало, що з зазначених
мотивів професійної діяльності для них необхідним і дуже важливим є
отримання задоволення від самого процесу та результату діяльності. Така
відповідь була виявлена у 53 (42,4 %) учасників експерименту. Наступним за
важливістю є мотив досягнення у професійній діяльності найбільш повної
самореалізації. Таке бажання властиве 48 (38,4 %) учасникам експерименту.
З огляду на те, що ці мотиви внутрішні, вони були передумовою свідомого
вибору професійної діяльності та бажання розвитку в професії. Прагнення
розвитку в професії може бути передумовою та запорукою кар’єрного
зростання. Варто підкреслити, що можливість кар’єрного зростання
вважається важливим та дуже важливим для успішної самореалізації в
професійній діяльності відповідно 45 (36 %) та 35 (28 %) учасниками
експерименту. Відзначимо, що грошовий заробіток, який є одним із
зовнішніх негативних мотивів, вважають важливим і дуже важливим
відповідно 42 (33,6 %) та 35 (28 %) учасників експерименту.
Проаналізувавши

відповіді

студентів

магістратури

економічного

профілю, ми визначили сформовані мотиваційні комплекси особистості, які є
співвідношенням внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної
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мотивації (ЗПМ) та зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ). У таблиці 3.4.
нами

відображено

6

типів

мотиваційних

комплексів,

виявлених

в

контрольній та експериментальній групах.
Таблиця 3.4.
Результати виявлених типів мотиваційних комплексів у контрольній та
експериментальній групах
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип співвідношення
між трьома видами
мотивації
ВМ > ЗПМ > ЗНМ
ВМ = ЗПМ > ЗНМ
ЗПМ > ВМ > ЗНМ
ВМ > ЗНМ > ЗПМ
ЗНМ > ЗПМ > ВМ
ЗНМ = ВМ > ЗПМ
Усього:

КГ
к-сть
19
14
8
15
4
1
61

ЕГ
%
31,15
22,95
13,11
24,59
6,56
1,64
100%

к-сть
18
15
5
13
7
6
64

Всього
%
28,12
23,44
7,81
20,31
10,94
9,38
100%

к-сть
37
29
13
28
11
7
125

%
29,6
23,2
10,4
22,4
8,8
5,6
100%

Виявлені мотиваційні комплекси дають нам можливість встановити
найкращі мотиваційні комплекси особистості, де внутрішня та зовнішня
позитивна мотивація є вищими за зовнішню негативну мотивацію. Їм
відповідають перший комплекс (ВМ > ЗПМ > ЗНМ), другий (ВМ = ЗПМ >
ЗНМ) та третій (ЗПМ > ВМ > ЗНМ).
Для нейтрального мотиваційного комплексу є характерним те, що
зовнішня негативна мотивація менша за внутрішню, але більша за зовнішню
позитивну мотивацію: четвертий комплекс (ВМ > ЗНМ > ЗПМ).
До найгірших мотиваційних комплексів відносимо п’ятий, якому
відповідає наявність найбільшої зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ > ВМ
> ЗПМ) та шостий, де рівень зовнішньої негативної мотивації відповідає
рівню внутрішньої мотивації і вищий за рівень зовнішньої позитивної
мотивації (ЗНМ = ВМ > ЗПМ).
Отже, нами встановлено, що найкращий мотиваційний комплекс, який
відповідає високому рівню педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін за критерієм мотивації до професійно-педагогічної
діяльності, сформувався у 79 респондентів (63,2 %) з 125 учасників
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констатувального експерименту. Щодо нейтрального комплексу, який
відповідає

достатньому

рівню

педагогічної

майстерності

майбутніх

викладачів економічних дисциплін за критерієм мотивації до професійнопедагогічної діяльності, його виявлено у 28 учасників експерименту (22,4 %).
Базовий рівень педагогічної майстерності за критерієм мотивації до
професійно-педагогічної діяльності притаманний 18 майбутнім викладачам
економічних дисциплін (14,4 %), у яких виявлено найгірший мотиваційний
комплекс особистості.
Розглядаючи результати співвідношення мотиваційних комплексів,
отримані під час констатувального експерименту, ми можемо стверджувати,
що у майбутніх викладачів економічних дисциплін саме внутрішня мотивація
до професійно-педагогічної діяльності є переважною.
Для виявлення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх
викладачів економічних дисциплін нами розроблено тест на основі
множинного вибору, який містить 11 тестових завдань закритого та
відкритого типів. Тестові завдання закритого типу пропонують вибрати з
наданих варіантів відповіді один правильний. Тестові завдання відкритого
типу передбачають завершення частково готової відповіді шляхом вибору
одного з запропонованих варіантів (Додаток Г-3.1).
З урахуванням мети діагностики нами були визначені критерії
сформованості теоретичних знань основ педагогічної майстерності і
професійних вмінь, за якими складено та об’єднано в групи тестові завдання
(Романюк, О., 2019a, с. 174-175). Цей тест було залучено також до виявлення
належності контрольної і експериментальної груп до однієї генеральної
сукупності. Кожна правильна відповідь, надана майбутнім викладачем,
зараховувалась. Якщо на тестове завдання була надана неправильна
відповідь або не надано жодної, бал майбутньому викладачеві не
нараховувався.
Аналіз відповідей на тестові завдання показав, що четверте, п’яте,
шосте та восьме завдання тесту викликали мало труднощів у майбутніх
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викладачів. Зокрема, відповідаючи на четверте запитання тесту, яке
ґрунтується на критерії розуміння різних підходів та способів їх застосування
у педагогічній діяльності для сприяння навчальній діяльності, 64 особи
(51,2 %) ознакою прискореного вивчення дисциплін, а не елементом
діяльності, спрямованої на покращення навчання, визначили виконання
програми екстерном. Виконуючи п’яте тестове завдання, що має за мету
оцінити рівень умінь використовувати стратегії мотивації студентів,
застосовувати методи, відповідні для розвитку компетентності в галузі науки,
що вивчається, аналізувати прогалини в розумінні студентами змісту
матеріалу з метою покращення викладання, більшість учасників тестування
75 (60 %) з 125 осіб можливою причиною ефективності групового навчання
для студентів назвали використання зацікавленості студентів у соціальній
взаємодії, для того щоб підняти рівень мотивації студентів до навчання.
Такий результат дає нам можливість зробити висновок, що майбутні
викладачі здатні проаналізувати успішність вивчення змісту навчальних
дисциплін студентами та знаходити ефективні методи для мотивації
навчальної діяльності студентів, а також для покращення викладання і
розвитку своєї педагогічної майстерності. Серед завдань, які розкривають
розуміння майбутніми викладачами принципів організації і процедури
проведення занять і вміння застосовувати такі знання для розвитку
навчальної діяльності студентів та сприяння отриманню ними кращих
результатів у досягненні навчальних цілей, було запитання про те, що має
обговорити зі студентами викладач, коли пропонує їм вид завдання, який,
можливо, є для них новим. 80 учасників тестування (64 %) обрали правильну
відповідь на дане запитання, у якій визначено, що це мають бути корисні
знання і навички, які можливо

здобути, виконавши

це завдання.

Відповідаючи на восьме запитання тесту, яке стосується професійних
стратегій, 86 учасників тестування (68,8 %) назвали співпрацю викладачів з
метою визначення, відбору та запровадження технік керування студентською
аудиторією та інших методів роботи в аудиторії, що ґрунтується на
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успішному досвіді, тією професійною стратегією, яка, на їхню думку,
найвірогідніше призведе до кращої мотивації студентів та сприятиме
підвищенню рівня їхньої навчальної успішності. Такий високий показник
свідчить про розуміння майбутніми викладачами зовнішньої та внутрішньої
мотивації, зв’язку між мотивацією та досягненнями студентів, принципів і
методів мотивації та способів ефективного їх застосування з метою сприяння
активній участі студентів у процесі навчання.
Складними

виявилися

запитання

щодо

розуміння

майбутніми

викладачами особливостей складання планів і вміння застосовувати знання
про відповідні чинники та процеси для прийняття рішень щодо навчальних
планів. Виконуючи перше завдання, лише незначна частина учасників
тестування, 25 (20 %) осіб, змогли правильно визначити принцип, якого
мають дотримуватися викладачі для забезпечення розробки ефективного
навчального плану. Це принцип використання знань про попередній
навчальний досвід та рівень підготовки студентів для визначення змісту та
навичок для кожного курсу. Найбільш часто майбутні викладачі обирали
варіант відповіді, який вказував на принцип, за яким викладачі мають для
кожного навчального курсу ставити цілі вивчення змісту й отримання знань і
навичок різних ступенів складності для студентів з різними рівнями
підготовки.
Проаналізувавши

відповіді,

ми

визначили

рівень

психолого-

педагогічної компетентності майбутніх викладачів економічних дисциплін.
Оцінка виконання тестових завдань відбувалась за принципом зарахування
одного балу за правильну відповідь. Таким чином, за даний тест можна
максимально отримати 11 балів. Від 1 до 5 правильних відповідей дають нам
підстави вважати рівень психолого-педагогічної компетентності базовим;
надання 6-8 правильних відповідей свідчить про достатній рівень психологопедагогічної компетентності. Ми вважаємо рівень психолого-педагогічної
компетентності високим, якщо надано від 9 до 11 правильних відповідей.
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Так у 57 учасників тестування (45,6 %) нами виявлено базовий рівень
психолого-педагогічної компетентності. Нами також визначено, що достатній
рівень

психолого-педагогічної

компетентності

мають

58

майбутніх

викладачів економічних дисциплін (46,4 %) і високий – 10 учасників
експериментального дослідження (8 %). Результати визначення рівня
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін за
критерієм

психолого-педагогічної

компетентності

з

використанням

авторського тесту показані в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5.
Рівень психолого-педагогічної компетентності учасників
констатувального експерименту
в контрольній і експериментальній групах
Рівень психологопедагогічної
компетентності

№ п/п

КГ
(61 особа)

ЕГ
(64 особи)

Всього
(125 осіб)

1.

Високий (9 − 11 балів)

к-сть
5

2.

Достатній (6 – 8 балів)

28

45,9

30

46,88

58

46,4

3.

Базовий (1 – 5 балів)

28

45,9

29

45,31

57

45,6

61

100%

64

100%

125

100%

Усього:

%
8,2

к-сть
5

%
7,81

к-сть
10

%
8

Організаторські здібності є одним з найважливіших чинників для
досягнення успіху в професіях, які за своїм змістом об’єктивно пов’язані з
активним спілкуванням і взаємодією між людьми. До таких професій
належить професія викладача. Організаторські здібності відіграють провідну
роль у розвитку міжособистісних стосунків, у згуртуванні членів колективу,
в організації навчальних груп, у привертанні уваги до себе інших людей, в
умінні організувати й спрямувати їхню діяльність.
Для діагностики рівня організаторських здібностей у майбутніх
викладачів

ми

використовували

методику

експрес-діагностики,

яку

розробили М. Фетіскін, В. Козлов і Г. Мануйлов (Фетискин, Н., Козлов, В.,
Мануйлов, Г., 2002, с. 190).
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Експрес-діагностика

організаторських

здібностей

(Додаток

Г-4)

базується на принципі оцінки респондентами деяких особливостей своєї
поведінки в різних ситуаціях та вивчає потенційні можливості особистості
майбутнього викладача у розвитку організаторських здібностей. Обрано такі
ситуації, які є знайомими респондентам з власного досвіду. Тому оцінка
ситуації та поведінки в її умовах ґрунтується на відтворенні своєї реальної
поведінки та реального, пережитого на своєму досвіді, ставлення. При
складанні даного опитувальника враховувалися різні форми ставлення
респондентів до питання. Це пояснюється тим, що одні респонденти можуть
більше схилятися до стверджувальних відповідей, інші – до заперечувальних.
Тому запитання формулюються таким чином, що відповідь, яка є
стверджувальною на одне запитання, має таке ж саме значення за змістом,
що й заперечувальна відповідь на інше запитання. Авторами методики
розроблено 20 запитань такого змісту: швидкість орієнтації в складних
ситуаціях;

ініціативність;

витримка;

вимогливість;

схильність

до

організаторської діяльності; самостійність, самокритичність; ставлення до
громадської діяльності.
Отримані кількісні результати ми аналізували таким чином: учасники
експерименту, в яких коефіцієнт організаторських здібностей є вищим, ніж
70 %, належать до групи осіб з високим рівнем організаторських здібностей.
Вони постійно прагнуть розширити коло своїх знайомств, займаються
громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, є ініціативними в
спілкуванні, з задоволенням беруть участь у підготовці та організації
громадських заходів, здатні приймати рішення в складній ситуації.
В учасників експерименту, які мають такий коефіцієнт у межах від 40
до 70 %, організаторські здібності розвинені на достатньому рівні. Маючи в
цілому середні показники, вони прагнуть контактів з людьми, не обмежують
коло своїх знайомств, захищають власну думку, планують свою роботу.
Проте потенціал цих здібностей не відрізняється високим рівнем стійкості.

177

Учасники експерименту, чий коефіцієнт організаторських здібностей є
меншим, ніж 40 %, мають базовий рівень організаторських здібностей. Вони
не прагнуть спілкування, почуваються некомфортно в новому колективі,
обмежують коло своїх знайомств, надають перевагу проведенню часу на
самоті, відчувають труднощі в налагодженні контактів з людьми та виступах
перед аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не захищають
власну думку, важко переживають образи, у багатьох випадках уникають
прийняття самостійних рішень, мають низький рівень ініціативності.
Результати виявлених рівнів організаторських здібностей майбутніх
викладачів економічних дисциплін показані в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6.
Рівень організаторських здібностей учасників констатувального
експерименту в контрольній і експериментальній групах
КГ (61 особа)

ЕГ (64 особи)

Всього

№

Рівень організаторських

п/п

здібностей

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

1.

Високий (>70 %)

16

26,23

17

26,56

33

26,4

2.

Достатній (40 – 70 %)

37

60,66

38

59,38

75

60

3.

Базовий (< 40%)

8

13,11

9

11,06

17

13,6

Всього:

61

100%

64

100%

125

100
%

Діагностика рівнів організаторських здібностей дозволила нам зробити
висновок про те, що більшість учасників експерименту (75 (60 %) з 125 осіб)
володіють організаторськими здібностями на достатньому рівні. Базовий
рівень організаторських здібностей виявлено в 17 осіб (13,6 %), що свідчить
про їх низький діяльнісний потенціал. 33 особи (26,4 %) активні, ініціативні,
комунікабельні, мають високий рівень організаторських здібностей.
У

професійно-педагогічній

діяльності

для

досягнення

успіху

викладачеві дуже важливо знайти підхід до студентів і встановити з ними
контакт. Тому необхідною рисою для успішного здійснення викладачем
професійної діяльності є комунікабельність. З метою визначення наявності у
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майбутніх викладачів бажання спілкуватися з людьми, здатності швидко
встановлювати контакт з незнайомими людьми, підтримувати та зберігати
добрі особисті та ділові стосунки з оточуючими ми провели в контрольних та
експериментальних

групах

тестування

за

методикою

В. Ряховського

(Бодалев, А., 2011). Методика, запропонована В. Ряховським для оцінки
рівня комунікабельності, передбачає проведення тесту (Додаток Г-5), що
складається з 16 запитань, відповіді на які дозволяють описати типовий або
переважний спосіб поведінки в різних за складністю умовах комунікації.
Допускаються 3 варіанти відповіді: «так» (2 бали); «іноді» (1 бал); «ні»
(0 балів). За отриманими результатами визначаються рівні комунікабельності
учасників тестування. Високий рівень комунікабельності властивий особам,
які мають результат від 4 до 13 балів. Достатній рівень комунікабельності
визначено за умови отримання результату від 14 до 24 балів. До групи осіб з
базовим рівнем комунікабельності нами віднесено, з одного боку, тих
майбутніх викладачів, які отримали велику кількість балів (від 25 до 32), і, з
іншого боку, тих, хто отримали надзвичайно малу кількість балів (від 0 до 3).
Майже
властивий

половині

високий

учасників

рівень

експерименту,

комунікабельності.

62

особам

(49,6 %)

Такі

особи

є

дуже

комунікабельними, скрізь почуваються добре, беруться за будь-який вид
діяльності, хоч і не завжди можуть довести справу до кінця, люблять
висловити свою думку з різних питань, що іноді може викликати
роздратування.
Достатнього рівня комунікабельністю володіє 51 особа (40,8 %). Люди
з таким рівнем комунікабельності почуваються впевнено в різних ситуаціях,
цілком здатні реалізувати себе в обраній професійній сфері.
Сформованість такої риси, як комунікабельність, на базовому рівні
спостерігається у 12 осіб (9,6 %). З них 11 особам (8,8 %) притаманні такі
риси, як замкнутість, відсутність бажання спілкуватися, прагнення до
самотності, хоча вони страждають від цього. З ними нелегко взаємодіяти у
справах,

що

потребують

командної

роботи.

У

1

учасника
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експериментального

дослідження

(0,8 %)

виявлено

надмірну

комунікабельність, що теж вважається нами показником базового рівня
комунікабельності, оскільки така комунікабельність має хворобливий
характер. Такі особи є багатослівними, у них нерідко спостерігаються прояви
запальної поведінки, вони є вразливими у сприйнятті критичних зауважень,
часто висловлюють необ’єктивні судження.
Рівні

комунікабельності

за

результатами

тестування

майбутніх

викладачів економічних дисциплін, які брали участь у експериментальному
дослідженні, представлені в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7.
Результати визначення рівня комунікабельності учасників
констатувального експерименту в контрольній
та експериментальній групах
№
1.
2.
3.
4.

Рівень
комунікабельності
Високий
(від 4 до 13 балів)
Достатній
(від 14 до 24 балів)
Базовий
(від 25 до 32 балів)
Базовий
(від 0 до 3 балів)
Усього:

КГ
(61 особа)
к-сть
%

ЕГ
(64 особи)
к-сть
%

Всього
(125 осіб)
к-сть
%

30

49,18

32

50

62

49,6

27

44,26

24

37,5

51

40,8

4

6,56

7

10,94

11

8,8

−

0

1

1,56

1

0,8

61

100%

64

100%

125

100%

У процесі розвитку системи педагогічної освіти все більшої уваги
потребує розвиток рефлексії майбутнього викладача як один із засобів
формування його готовності до педагогічної діяльності й розвитку
педагогічної

майстерності.

Однією

з

найбільш

важливих

проблем

дослідження рефлексії є проведення діагностики цього явища як здатності до
здійснення аналітичної діяльності.
Серед значної кількості методик, які були методологічно обґрунтовані
та пройшли на практиці експериментальну перевірку, нами виділено
методику діагностики індивідуальної міри вираженості рефлексивності
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А. Карпова, де рефлексія визначається як психічна властивість свідомості.
(Карпов, А., 2002, с. 45-57).
З метою визначення рівня розвитку рефлексії майбутнім викладачам
було запропоновано дати відповіді на твердження, подані в опитувальнику
А. Карпова (Додаток Г-6). У бланку відповідей навпроти номера кожного
твердження проставляється цифра, яка відповідає варіанту відповіді: 1 –
абсолютно вірно; 2 – вірно; 3 – можливо, що невірно; 4 – не знаю; 5 –
можливо, що вірно; 6 – вірно; 7 – цілком вірно. З 27 наданих тверджень 15 є
прямими (номери запитань:1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25).
Інші 12 – обернені твердження. Аналізуючи результати, ми брали до уваги,
що для отримання підсумкового балу додаються в прямих твердженнях
цифри, які відповідають тим, що надані респондентами, а в обернених –
значення, замінені на ті, що були отримані внаслідок інверсії шкали значень,
тобто 1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1.
Результати тестування, що дорівнюють або перевищують 140 балів,
свідчать про високий рівень розвитку рефлексивності. Результати від 114 до
139 балів є показниками достатнього рівня рефлексивності. Показники,
нижчі за 114 балів, є свідченням базового рівня рефлексивності.
Кількість балів за наданими учасниками тестування відповідями
дозволила нам визначити рівень розвитку рефлексії майбутніх викладачів
економічних дисциплін, що є показником рівня розвитку їхньої педагогічної
майстерності за критерієм здатності до аналітичної діяльності (Таблиця 3.8.).
Аналіз результатів тестування показав, що у більшості учасників
експериментального дослідження – 77 (61,6 %) – рефлексивний компонент
педагогічної майстерності сформовано на достатньому рівні. 8 (6,4 %)
майбутніх викладачів, що брали участь у тестуванні, володіють високим
рівнем розвитку рефлексивного мислення. Нами також виявлено, що за
результатами тестування майже третина учасників експерименту – 40 (32 %)
– мають базовий рівень розвитку рефлексії.
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Таблиця 3.8.
Результати визначення рівня розвитку рефлексії учасників
констатувального експерименту в контрольній
та експериментальній групах
КГ
(61 особа)
№ п/п Рівень розвитку рефлексії
к-сть
%

ЕГ
(64 особи)
к-сть
%

Всього
(125 осіб)
к-сть
%

1.

Високий (

140 балів)

5

8,2

3

4,69

8

6,4

2.

Достатній
(від 114 до 139 балів)

44

72,13

33

51,56

77

61,6

3.

Базовий (від 0 до 113 балів)

12

19,67

28

43,75

40

32

61

100%

64

100%

125

100%

Усього:

Головна відмінність майбутніх викладачів, які мають високий рівень
рефлексії, на нашу думку, полягає у здатності на основі усвідомлення своїх
мотивів, цілей, психічного та емоційного стану в умовах вибору стилю
поведінки будувати власну стратегію професійної діяльності. Рефлексія,
розвинута на високому рівні, дозволяє майбутнім викладачам обмірковувати
й обирати відповідні раціональні шляхи розв’язання існуючих проблем в
ситуаціях невизначеності та за наявності ризиків. Такі майбутні викладачі
зможуть більш легко і швидко пристосовуватися до різних умов освітнього
середовища.
Достатній рівень розвитку рефлексивного мислення свідчить про те, що
майбутні викладачі мають здатність усвідомлювати власні дії, емоції та
адекватно розуміють поточну ситуацію та ставляться до неї відповідним
чином. Проте, на відміну від осіб з високим рівнем розвитку рефлексії, у них
спостерігається нерівномірність розвитку форм мислення, що виявляється у
тому, що вони відчувають труднощі і нерішучість у прийнятті важливих
рішень.
У майбутніх викладачів з базовим рівнем рефлексивного мислення
часто

спостерігається

усвідомлювати

мотиви

відсутність
своєї

здатності

поведінки,

повністю

формувати

розуміти

стратегію

та

своєї
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діяльності, ставити та коригувати професійні цілі. Вони відчувають потребу в
допомозі в організації своєї діяльності, їм складно самостійно оцінити
відповідність своїх дій визначеній меті. Оскільки таким людям притаманний
високий ступінь навіюваності, що полягає в готовності підкорятися
зовнішньому

впливу

оточуючих,

реклами,

літератури,

вони

легко

погоджуються виконувати вказівки, дослухаються до порад, іноді всупереч
своїм власним переконанням. Вони не можуть приймати зважені рішення,
аргументовано

дискутувати,

практично

не

усвідомлюють

свою

упередженість і необ’єктивність інших (Луценко, Е., 2014, с. 65-70).
Проведені дослідження мотивації, ціннісних орієнтацій педагогічних
знань, умінь і навичок, організаторських здібностей, комунікабельності,
рефлексивного мислення майбутніх викладачів економічних дисциплін дали
нам можливість визначити рівень педагогічної майстерності респондентів у
контрольній та експериментальній групах. Для цього нами визначено
середній арифметичний показник педагогічної майстерності. Середній
арифметичний

показник

обчислюємо

як

частку

від

ділення

суми

індивідуальних значень ознаки на їх загальне число за формулою 7.
̅

∑
(7)

Де: ̅ – середній арифметичний показник;
∑ – загальна кількість осіб певного рівня;
n – кількість показників.
Наприклад,

обчислимо

середній

арифметичний

показник

для

контрольної групи:
̅

∑

Отже, у ході обчислення ми з’ясували, що 13 осіб (20,77%) з 61
учасника експерименту мають базовий рівень педагогічної майстерності.
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Результати обчислення рівнів педагогічної майстерності до формувального
етапу експерименту представлені в таблиці 3.9.
Таблиця 3.9.
Рівні педагогічної майстерності до формувального експерименту
Базовий
Рівні

КГ

№

Достатній

ЕГ

КГ

Високий

ЕГ

КГ

ЕГ

Показники

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поєднання внутрішніх та
зовнішніх мотивів
Термінальні та
інструментальні цінності
Теоретичні знання основ
педагогічної майстерності і
професійні вміння
Організаторські здібності
Комунікабельність
Індивідуальна міра
вираженості рефлексивності
Середній арифметичний
показник педагогічної
майстерності

ксть

%

ксть

%

ксть

%

ксть

%

ксть

%

ксть

%

5

8,2

13

20,3

15

24,6

13

20,3

41

67,2

38

59,4

19

31,2

28

43,8

36

59

33

51,6

6

9,8

3

4

28

45,9

29

45,3

28

45,9

30

46,9

5

8,2

5

7,8

8
4

13,1
6,6

9
8

11
12,5

37
27

60,7
44,3

38
24

59,4
37,5

16
30

26,2
49,2

17
32

26,6
50

12

19,7

28

43,8

44

72,1

33

51,6

5

8,2

3

47

13

21,3

19

29,7

31

50,8

29

45,3

17

27,9

16

25

У результаті проведеної на констатувальному етапі експерименту
бесіди з метою виявлення рівня розуміння студентами магістратури закладу
вищої освіти суті педагогічної майстерності з’ясовано, що більшість
студентів чітко не усвідомлюють зміст і сутність педагогічної майстерності.
Респонденти надавали неоднозначні відповіді, називаючи лише окрему якість
чи характеристику педагогічної майстерності.
Разом з тим, у ході констатувальної діагностики ми вбачали важливість
визначення практичних аспектів, які можуть викликати труднощі у
майбутніх викладачів. Під час проведення опитування зафіксовано, що 20 %
майбутніх

викладачів

не

відчувають

проблем,

а

решта

учасників

експериментального дослідження серед можливих труднощів назвали відбір і
структурування змісту навчального матеріалу з економічних дисциплін,
самостійний

пошук

доцільних

педагогічних

прийомів

взаємодії

зі

студентами, знання інноваційних технологій, розвиток індивідуального
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стилю, аналіз професійної педагогічної діяльності та навчальної діяльності
студентів.
Отже,

констатувальний

етап

експериментального

дослідження

засвідчив необхідність визначення змісту, форм і методів розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури, які сприятимуть позитивним змінам у рівнях розвитку їхньої
педагогічної майстерності.
3.2. Навчально-методичне забезпечення розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури
З метою ефективного використання розробленої нами структурнофункціональної моделі вважаємо за необхідне розкрити зміст розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Зміст розвитку педагогічної майстерності спрямований на
розвиток таких компонентів педагогічної майстерності, як мотиваційноціннісний, що визначається поєднанням внутрішніх і зовнішніх мотивів та
сформованими термінальними й інструментальними цінностями майбутніх
викладачів економічних дисциплін; когнітивний, що виражається у наявності
теоретичних знань основ педагогічної майстерності та професійних умінь;
діяльнісний,

а

саме

на

розвиток

організаторських

здібностей,

комунікабельності, практичних умінь і навичок, необхідних для успішного
здійснення педагогічної діяльності; та рефлексивний, що включає розвиток
творчого, критичного мислення.
Зважаючи на те, що педагогічна майстерність ґрунтується на потребі
майбутніх викладачів у розвитку педагогічної майстерності, ми пропонуємо
для впровадження в освітній процес в умовах магістратури закладу вищої
освіти

економічного

профілю

спецкурс

«Педагогічна

викладачів економічних дисциплін» (Додаток Д-1).

майстерність
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Спецкурс

«Педагогічна

майстерність

викладачів

економічних

дисциплін» має за мету формування та розвиток кожного з структурних
компонентів педагогічної компетентності студентів магістратури закладу
вищої освіти економічного профілю (мотиваційно-ціннісного, когнітивного,
діяльнісного та рефлексивного) під час педагогічної підготовки, а також
формування у них готовності до педагогічної, дослідницької, організаційної,
управлінської діяльності з урахуванням потреби майбутніх викладачів
економічних дисциплін у самореалізації (Романюк, О., 2019c, с. 135).
Завдання спецкурсу полягають у ознайомленні студентів магістратури
та

поглибленому

вивченні

ними

теоретичних

основ

педагогічної

майстерності, культури, етики діяльності викладача закладу вищої освіти,
особливостей керування освітнім процесом та організації педагогічної
діяльності у закладі вищої освіти, критеріїв, за якими визначається
компетентність викладача; у формуванні та розвитку творчого мислення;
пошуку

альтернативних

ефективних

шляхів

вирішення

навчально-

педагогічних ситуацій.
Спецкурс спрямований на оволодіння знаннями про сутність і
структуру педагогічної діяльності, роль особистісних і професійних чинників
у процесі розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів
економічних дисциплін, інтерактивні методики й інші форми організації
освітньої діяльності та способи їх упровадження, завдання та функції
професійно-педагогічного спілкування, типи, структуру, динаміку конфліктів
у педагогічних ситуаціях, шляхи їх розв’язання, специфіку педагогічного
впливу на особистість, теорію самоуправління, шляхи професійного
самовдосконалення.
У процесі вивчення спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» майбутні викладачі мають навчитися обирати та
раціонально застосовувати різноманітні оптимальні стратегії і методи
організації і планування педагогічної діяльності та освітнього процесу у
закладі вищої освіти, визначати завдання педагогічної діяльності та
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створювати необхідні умови, реалізовувати альтернативні методи організації
навчальної діяльності студентів і здійснювати позитивний вплив на них,
використовувати методи дослідження, аналізу різноманітних педагогічних
ситуацій, застосовувати різні методики розвитку у студентів творчості,
самореалізуватися

та

творчо

самовдосконалюватися

у

професійній

діяльності, здійснювати самоаналіз професійно-педагогічної діяльності та
створювати на його основі власні програми професійного розвитку, володіти
засобами вербального та невербального впливу, застосовувати сучасні форми
і методи викладання економічних дисциплін. До того ж, передбачається, що
вивчення запропонованого курсу сприятиме розвитку інформаційної та
комунікативної культури, цілеспрямованому впровадженню в освітньому
процесі сучасних технологій та ефективному поєднанню у процесі
викладання економічних дисциплін традиційних та інноваційних методів
навчання, забезпечуючи вдосконалення методики викладання фахових
дисциплін у закладах вищої освіти економічного профілю (Романюк, О.,
2018 b, с. 166-169).
Вивчення

спецкурсу

«Педагогічна

майстерність

викладачів

економічних дисциплін», пропонуємо у другому триместрі першого року
навчання в магістратурі денної форми навчання та у першому триместрі
другого року навчання для магістрантів заочної форми навчання з
проведенням заліку після завершення. Спецкурс складається з теоретичних
(лекційних) занять, практичних занять та самостійної роботи і розрахований
на 54 години (теоретичних для денної і заочної форм навчання −
відповідно16 і 14 годин, практичних – 20 годин і 8 годин, виконання
самостійної роботи – 18 годин і 32 години).
Зміст курсу складається з 2 модулів, до яких входять 8 тем, що
відображають

основні

компоненти

педагогічної

майстерності:

професіоналізм і компетентність, педагогічна техніка та професійнопедагогічне спілкування, культура та етика педагогічної діяльності,
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управління

освітнім

процесом,

майстерність

педагогічної

взаємодії,

саморозвиток викладача.
Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади педагогічної майстерності»
розрахований на 27 годин (8 годин лекційних занять для студентів денної та
заочної форм навчання, 10 годин практичних занять для студентів денної
форми навчання та 4 години для студентів заочної форми навчання, 9 та 15
годин самостійної роботи відповідно для студентів денної та заочної форм
навчання) та передбачає вивчення чотирьох тем: «Поняття педагогічної
майстерності», «Психолого-педагогічні вимоги до особистості викладача
закладу вищої освіти», «Педагогічна техніка як основа педагогічної
майстерності», «Професійно-педагогічне спілкування»
За програмою спецкурсу, для вивчення теми 1 «Поняття педагогічної
майстерності» передбачено 6 годин: по 2 години лекційних, практичних
занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання, 2 години
лекційних занять та 4 години самостійної роботи для студентів заочної
форми навчання. На лекційних заняттях студенти знайомляться з поняттям
педагогічної
розглядають

майстерності,
компоненти

джерелами

педагогічної

педагогічної

майстерності,

майстерності,
умови,

способи

формування і розвитку майстерності викладача, вивчають критерії та рівні
розвитку педагогічної майстерності. Під час практичного заняття студенти
закріплюють отримані на лекції знання шляхом більш детального розгляду
теоретичних засад педагогічної майстерності, її компонентів та обговорення
умов розвитку педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти.
Для

самостійної

роботи

студентам

пропонується

вивчення

джерел

педагогічної майстерності, ознайомлення з поглядами педагогів-класиків на
професійну майстерність вчителя. Рекомендуємо включити тему «Поняття
педагогічної майстерності» в навчальний план дисципліни «Організаційний
коучинг» освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня
«Економічна та соціальна психологія».
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Вивчення теми 2 «Психолого-педагогічні вимоги до особистості
викладача закладу вищої освіти» розраховано на 7 годин: для студентів
денної форми навчання – по 2 години лекційних і практичних занять та 3
години самостійної роботи, для студентів заочної форми навчання – 2
години теоретичних лекційних занять та 5 годин самостійної роботи.
Лекційні заняття висвітлюють основні питання, що стосуються поняття
педагогічної культури та її компонентів; педагогічних здібностей та
педагогічного

досвіду

як

основних

ознак

педагогічної

культури;

педагогічного такту та умов його розвитку; сутності, цілей, завдань, змісту
саморозвитку викладача як процесу та виду діяльності, засобів та методів
його мотивації; самоорганізації та планування викладачем своєї діяльності;
складання програм саморозвитку; педагогічної рефлексії. На практичному
занятті студенти більш глибоко розглядають сутність професійного
саморозвитку. Під час самостійної роботи студенти вивчають питання
педагогічної культури викладача закладу вищої освіти, самовиховання як
способу розвитку педагогічної майстерності, знайомляться з методами та
прийомами самовиховання. Рекомендуємо включити тему «Психологопедагогічні вимоги до особистості викладача закладу вищої освіти» в
навчальний план дисципліни «Оцінювання персоналу» освітньо-професійної
програми другого (магістерського) рівня «Менеджмент персоналу».
Для вивчення теми 3 «Педагогічна техніка як основа педагогічної
майстерності» заплановано 8 годин: 2 години лекційних занять, 4 години
практичних занять, 2 години самостійної роботи для студентів денної форми
навчання та 2 години лекційних занять, 2 години практичних занять і
4 години самостійної роботи для студентів заочної форми навчання. На
лекціях студенти знайомляться з поняттям педагогічної техніки, її
компонентами

(уміння

керувати

собою,

володіти

своєю

мімікою,

пантомімікою, емоціями, мовленням, впливати на особистість і колектив;
техніки організації контакту, активного слухання, навіювання), вивчають
принципи та прийоми педагогічної техніки, критерії їх ефективного

189

застосування, розглядають питання внутрішньої техніки (формування
здатності педагога до саморегулювання, прийоми керування емоційним
станом, розвиток упевненості та оптимізму) та зовнішньої техніки
(невербальні та вербальні засоби зовнішньої техніки), дізнаються про існуючі
прийоми та основні операції педагогічного впливу. На першому практичному
занятті з теми студенти денної форми навчання більш детально вивчають
поняття педагогічної техніки та розглядають її як організацію поведінки
викладача, студенти заочної форми навчання опрацьовують цю частину
навчального матеріалу самостійно. На другому практичному занятті
обговорюються принципи, прийоми педагогічної техніки, критерії їх
ефективного

застосування.

Виконуючи

самостійну

роботу,

студенти

вивчають прийоми педагогічного впливу. Рекомендуємо включити тему
«Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності» в навчальний
план дисципліни «Психологія професійного розвитку» освітньо-професійної
програми

другого

(магістерського)

рівня

«Економічна

та

соціальна

психологія».
Для

вивчення

теми

4

«Професійно-педагогічне

спілкування»

передбачається 6 годин: по 2 години лекційних і практичних занять та
самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання. На
лекціях студенти знайомляться з поняттям професійно-педагогічного
спілкування як особливої форми взаємодії викладача і студентів. Зміст
лекційних занять охоплює такі питання, як особливості, функції, види,
структура,

стилі,

техніка

професійно-педагогічного

спілкування;

характеризує поняття комунікативності та комунікабельності; пояснює роль
уваги у спілкуванні та окреслює напрями її розвитку; знайомить зі способами
комунікативного впливу, їх особливостями та показує їх взаємозв’язок у
педагогічній взаємодії; висвітлює роль педагогічного спілкування в
організації освітнього процесу. Практичні заняття мають за мету більш
детальний розгляд сутності, видів, особливостей, структури, функцій
професійно-педагогічного спілкування. Під час самостійної роботи студенти

190

більш глибоко вивчають стилі педагогічного спілкування та готуються до
модульного

контролю.

Рекомендуємо

включити

тему

«Професійно-

педагогічне спілкування» в навчальний план дисципліни «Психологія
організаційної

комунікації»

освітньо-професійної

програми

другого

(магістерського) рівня «Економічна та соціальна психологія».
Після завершення вивчення навчального матеріалу за змістовим
модулем «Теоретичні засади педагогічної майстерності» проводиться
контрольна робота, розрахована на 30 хвилин. Майбутнім викладачам
економічних дисциплін пропонується дати відповіді на 2 питання.
Рекомендуються такі варіанти:
Варіант 1.
1. Педагогічна майстерність як феномен сучасної педагогічної науки.
2. Рівні сформованості майстерності викладача закладу вищої освіти.
Варіант 2.
1. Роль педагогічних здібностей у педагогічній майстерності викладача
закладу вищої освіти.
2. Сутність педагогічної майстерності, характеристика цілей, засобів і
результатів розвитку її компонентів.
Змістовий модуль 2 «Практичні аспекти педагогічної майстерності»
розрахований на 27 годин (8 годин лекційних занять, 10 годин практичних
занять, 9 годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання, 6
годин лекційних занять, 4 години практичних занять та 17 годин самостійної
роботи для студентів заочної форми навчання) і передбачає вивчення таких
чотирьох тем: «Професійна діяльність і професійне становлення магістрантів
як викладачів економічних дисциплін», «Педагогічний імідж викладача
закладу вищої освіти», «Педагогічні конфлікти: передбачення та шляхи
вирішення», «Шляхи розвитку педагогічної майстерності».
Для вивчення теми 5 «Професійна діяльність і професійне становлення
магістрантів як викладачів економічних дисциплін» передбачено 7 годин для
студентів денної форми навчання (з них 2 години лекційних занять, 2 години
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практичних занять та 3 години самостійної роботи) і 6 годин для студентів
заочної форми навчання (з них 2 години лекційних занять та 4 години
самостійної роботи). Метою лекційних занять є ознайомити студентів з
поняттям професійної діяльності викладача, пояснити у чому полягає
суспільна роль професії викладача, охарактеризувати структуру професійнопедагогічної діяльності та функції викладача (виховну, освітню, розвивальну,
методичну), розкрити специфіку мети, суб’єкта, об’єкта, засобів та
результату

діяльності

педагога,

а

також

особливості

професійного

становлення викладача в умовах магістратури закладу вищої освіти
економічного профілю. На практичних заняттях студенти денної форми
навчання детально розглядають етапи розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін, студенти заочної форми навчання
вивчають це питання самостійно. Для самостійної роботи студентам
пропонується вивчення умов ефективного професійного становлення
викладача закладу вищої освіти, критеріїв та рівнів розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін. Рекомендуємо включити
тему «Професійна діяльність і професійне становлення магістрантів як
викладачів економічних дисциплін» в навчальний план дисципліни «Сучасні
технології навчання дорослих» освітньо-професійної програми другого
(магістерського) рівня «Економічна та соціальна психологія».
Вивчення теми 6 «Педагогічний імідж викладача закладу вищої освіти»
розраховано на 5 годин для студентів денної форми навчання (2 години
лекційних занять, 2 години практичних занять та 1 година самостійної
роботи) та 8 годин для студентів заочної форми навчання (2 години
лекційних занять, 2 години практичних занять та 4 години самостійної
роботи). Лекційні заняття розкривають поняття педагогічного іміджу,
структуру та шляхи формування педагогічного іміджу, характеризують
компоненти та механізми розвитку особистого іміджу викладача. На
практичних заняттях студенти детально розглядають умови формування
педагогічного

іміджу

викладача

закладу

вищої

освіти.

Питання
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взаєморозвитку та взаємозалежності іміджу закладу освіти та іміджу
педагога пропонуються для самостійного вивчення. Рекомендуємо включити
тему «Педагогічний імідж викладача закладу вищої освіти» в навчальний
план дисципліни «Психологія інноваційного лідерства» освітньо-професійної
програми

другого

(магістерського)

рівня

«Економічна

та

соціальна

психологія».
Для вивчення теми 7 «Педагогічні конфлікти: передбачення та шляхи
вирішення» заплановано 10 годин: 2 години лекційних занять, 4 години
практичних занять, 4 години самостійної роботи для студентів денної форми
навчання, по 2 години лекційних і практичних занять та 6 годин самостійної
роботи для студентів заочної форми навчання. На лекційних заняттях
студенти знайомляться з поняттям педагогічного конфлікту, класифікацією
конфліктів, причинами їх виникнення та можливими шляхами їх вирішення;
вивчають структуру та динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях;
отримують рекомендації стосовно поведінки викладача в конфліктних
ситуаціях. На першому практичному занятті студенти денної форми
навчання поглиблюють свої знання про конфлікти в педагогічних ситуаціях,
більш детально вивчають типологію та структуру педагогічних конфліктів.
Студентам заочної форми навчання ці питання пропонуються

для

самостійного опрацювання. На другому практичному занятті проводиться
більш детальний аналіз причин виникнення та динаміки педагогічних
конфліктів, розглядаються можливі конфліктні ситуації, обговорюються
шляхи їх вирішення та моделі поведінки викладача в таких ситуаціях. Для
самостійної роботи студентам пропонується вивчення та аналіз конкретних
прикладів педагогічних конфліктних ситуацій та можливих шляхів їх
вирішення.

Рекомендуємо

включити

тему

«Педагогічні

конфлікти:

передбачення та шляхи вирішення» в навчальний план дисципліни
«Професійна та корпоративна етика» освітньо-професійної програми другого
(магістерського) рівня «Економічна та соціальна психологія».
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Для вивчення теми 8 «Шляхи розвитку педагогічної майстерності»
передбачено 5 годин для студентів денної форми навчання (2 години
лекційних занять, 2 години практичних занять, 1 година самостійної роботи)
та 3 години самостійної роботи для студентів заочної форми навчання. На
лекційному занятті студенти розглядають сутність та структуру педагогічних
інновацій

та інноваційних

педагогічних

технологій, знайомляться з

особливостями навчально-методичної діяльності у закладах вищої освіти, з
педагогічною технологією формування самостійної дослідницької діяльності.
На практичному занятті студенти більш детально вивчають сутність і
структуру педагогічних інновацій та сучасних педагогічних технологій,
знайомляться з досвідом провідних педагогів закладів вищої освіти. Під час
самостійної роботи студенти вивчають передовий досвід педагогів закладів
вищої освіти як один із шляхів розвитку педагогічної майстерності та
готуються до модульного контролю. Рекомендуємо включити тему «Шляхи
розвитку педагогічної майстерності» в навчальний план дисципліни
«Технології

бізнес-тренінгів»

освітньо-професійної

програми

другого

(магістерського) рівня «Економічна та соціальна психологія».
За змістовим модулем «Практичні аспекти педагогічної майстерності»
передбачається проведення модульного контролю, розрахованого на 30
хвилин, під час якого майбутні викладачі економічних дисциплін дають
письмові відповіді на 2 питання. Пропонуємо такі варіанти:
Варіант 1.
1. Шляхи формування педагогічного іміджу викладача економічних
дисциплін засобами зовнішньої та внутрішньої техніки.
2. Умови розвитку педагогічної творчості.
Варіант 2.
1. Сутність і шляхи реалізації професійного саморозвитку викладача.
2. Форми і методи розвитку творчих здібностей викладача закладу вищої
освіти.
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Впровадження
економічних

спецкурсу

дисциплін»

не

«Педагогічна
обмежується

майстерність

викладачів

застосуванням

зазначених

традиційних форм розвитку педагогічної майстерності (лекцій, практичних
занять, самостійної роботи). Ми пропонуємо також використання таких
інтерактивних форм, як тренінг, дискусія з застосуванням мультимедійних
технологій, робота в малих групах, ділова гра, масові заходи (конференція,
«круглий стіл») під час вивчення спецкурсу, фахових дисциплін, виконання
самостійної роботи, проведення заходів поза освітнім процесом для розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Від традиційних форм їх відрізняє не лише методика
застосування, а й висока ефективність процесу розвитку педагогічної
майстерності, оскільки вони дають змогу розвивати у майбутніх викладачів
економічних дисциплін спеціальних навичок (здатність до соціальної
інтеграції

та

компромісів,

вміння

приймати

рішення),

підвищувати

мотивацію та самосвідомість, закріплювати теоретичні знання на практиці.
Заняття у формі тренінгу зорієнтовані на те, щоб допомогти майбутнім
викладачам економічних дисциплін засвоїти певні моделі професійнопедагогічної діяльності на рівні майстерності під час навчання в магістратурі
Кожне заняття розробленого нами «Тренінгу розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін» (Додаток Ж) складається з
низки вправ, що мають за мету розвиток окремих компонентів педагогічної
майстерності у студентів магістратури закладу вищої освіти економічного
профілю. Тренінг рекомендується впроваджувати в межах спецкурсу
«Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін» і як
методичне забезпечення для практичних занять з фахових дисциплін.
Все більшого поширення набуває дискусія як форма розвитку
педагогічної

майстерності.

обговорення

спірних

Дискусія

питань,

–

вільний

це

дослідження,

обмін

думками,

колективне
ідеями

між

учасниками. Метою дискусії є виявити відмінності в розумінні порушених
проблем, встановити істину, дійти спільної точки зору. Педагогічна дискусія
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сприяє розвитку критичного, логічного мислення майбутніх викладачів,
навичок самооцінки професійної діяльності. Колективний аналіз освітніх
процесів і педагогічних явищ дає змогу сформулювати певні висновки та
пропозиції, необхідні для задоволення професійних потреб викладачів
економічних дисциплін. Приклад застосування дискусії, як форми розвитку
педагогічної майстерності, наведено у Додатку Д-2.
Іншою формою, рекомендованою нами для розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, є
робота в малих групах, за якої групи з 3-5 студентів включаються в освітній
процес, виконуючи роль основного інструмента навчання. Студенти
отримують завдання, за виконання якого вони відповідають незалежно від
попереднього розподілу ролей, який здійснюється учасниками групи
самостійно. Приклад такого завдання наведено у Додатку Д-2.
Дедалі ширше застосовуються ігрові форми у процесі розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів. Їх ефективність ґрунтується
на інтенсивності передавання знань, можливості розвитку самостійності.
Метою ділової гри є підготувати майбутніх викладачів до розв’язання
складних

педагогічних

проблем

шляхом

застосування

конкретних

альтернативних дій. У ході ділової гри студенти магістратури, як майбутні
викладачі економічних дисциплін, вчаться оперативно аналізувати можливі
педагогічні ситуації, приймати оптимальні рішення, обирати найдоцільніші
форми і методи здійснення педагогічної діяльності, розв’язувати економічні
проблеми. Розрізняють рольові та управлінські ігри, під час яких є
необхідність у прийнятті рішень у взаємодії з іншими студентами. Такі ігри
характеризуються значним рівнем емоційного впливу на їх учасників. Вони
сприяють розвитку вміння спілкуватися, розвивають навички співпраці.
Приклад застосування ігрових форм у процесі розвитку педагогічної
майстерності наведено у Додатку Д-2.
Серед найголовніших вимог педагогічної підготовки є вимоги розвитку
творчого, ініціативного викладача, який має організаторські навички і вміння
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вдосконалювати свою діяльність шляхом запровадження в практику
досягнень наукової думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є
залучення майбутніх викладачів до науково-дослідної роботи. Розвиток
науки у закладах вищої освіти передбачає підвищення якості підготовки
фахівців, здатних після отримання відповідної кваліфікації самостійно
здійснювати науковий пошук, виконувати наукові завдання, встигати за
передовими ідеями теорії і практики, та не лише змінює зміст і значення
навчальних дисциплін, а й викликає появу нових форм освіти. Дієвою
формою активізації пізнавальної та науково-дослідної діяльності майбутніх
викладачів економічних дисциплін є проведення масових заходів, зокрема
студентських наукових конференцій, дискусій у форматі «круглий стіл», що
сприяє

розвитку

критичного

мислення,

дає

можливість

поділитися

результатами виконаних досліджень, визначити власну позицію, розвиває
навички захищати свою думку (Додаток Д-2).
З метою підготовки студентів магістратури закладу вищої освіти
економічного профілю до здійснення педагогічної діяльності, створення умов
для досягнення ними високого рівня професійної компетентності викладача
та розвитку їхньої педагогічної майстерності ми пропонуємо у процесі
викладання спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів економічних
дисциплін» використовувати традиційні, та інтерактивні методи навчання.
Серед традиційних методів навчання ми виділяємо вербальні, наочні,
практичні, методи за логікою сприйняття змісту навчального матеріалу.
Вербальні методи навчання виражаються у мовленні, пропозиціях, словах,
знаках. Їх використовують на заняттях під час спілкування з метою логічного
викладу

змісту

навчального

матеріалу,

повторення

вивченого

із

застосуванням різних видів бесіди, управління педагогічним процесом.
Особливістю наочних методів навчання є використання зображень
об’єктів і явищ, конкретних образів. Серед таких методів для розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін на
особливу увагу заслуговують ілюстрування та спостереження.
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Ілюстрації

у

вигляді

фотографій,

відеоматеріалів,

схематичних

зображень (графіків, схем, діаграм) допомагають більш ефективно сприймати
зміст навчального матеріалу, формувати конкретні уявлення і поняття.
Спостереження є безпосереднім сприйняттям певних явищ, що
допомагає здійснити їх більш глибокий аналіз, порівняння, сформулювати
висновки. Ефективність цього методу залежить від того, якою мірою зібрані
матеріали вивчаються та відповідно обробляються під керівництвом
викладача, щоб зробити певні узагальнення і сформулювати висновки. Ми
пропонуємо студентам магістратури проводити спостереження під час
відвідування занять з економічних дисциплін з метою порівняння
педагогічних стилів, ознайомлення з різними методиками роботи

та

вивчення досвіду викладачів щодо врахування психолого-педагогічних
особливостей студентів, виявлення загальної структури заняття та вивчення
його окремих компонентів,
Досвід показує, що студенти активніше сприймають практичні методи
навчання, ніж виклад теоретичного змісту матеріалу. До практичних методів,
що можуть бути застосовані у процесі розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, ми відносимо
виконання вправ, написання творчих робіт і рефератів. Такі методи не
надають нової пізнавальної інформації, їх метою є лише закріплення
навчального матеріалу, розвиток умінь застосовувати отримані знання на
практиці.
При використанні індуктивного методу навчання діяльність викладача і
студентів має такий порядок: спочатку викладач знайомить студентів з
фактичним матеріалом, наводить приклади, організовує виконання вправ,
поступово

підводячи

студентів

до

узагальнень,

визначення

понять,

формулювання правил, а студенти засвоюють спочатку окремі факти, потім
узагальнюють їх та роблять висновки; або викладач ставить перед
студентами проблемні завдання, що вимагають від них самостійного
обміркування від часткових положень до більш загальних, а студенти
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обмірковують факти та роблять можливі узагальнення та висновки.
Індуктивний метод широко застосовується при виконанні практичних
завдань, коли матеріал, що вивчається, має переважно фактичний зміст або
пов’язаний з формуванням таких понять, які можна зрозуміти лише
внаслідок індуктивного міркування.
При застосуванні дедуктивного методу діяльність викладача і студентів
відбувається в такій послідовності: спочатку викладач повідомляє загальне
положення, правило, а потім починає поступово наводити окремі приклади,
випадки, більш конкретні завдання, а студенти спершу сприймають загальні
положення, правила, а потім засвоюють наслідки їх впливу. Дедуктивний
метод є корисним під час вивчення теоретичного матеріалу, виконання
завдань, які вимагають виявлення наслідків з більш загальних положень,
оскільки його застосування сприяє швидкому засвоєнню змісту навчального
матеріалу, активно розвиває абстрактне мислення, дає можливість студентам
спочатку засвоїти знання загального й абстрактного характеру, а потім з них
виокремити більш часткові та конкретні.
У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури ми вважаємо раціональним поєднання
індуктивного та дедуктивного методів для підготовки магістрантів до
успішного виконання педагогічних завдань. Пропонуємо використовувати ці
методи при підготовці студентських презентацій з проведенням аналізу їх
структури з метою послідовного впорядкування матеріалів доповідей, що
полегшить сприйняття та розуміння їх змісту і зацікавить слухачів.
Важливе значення у розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури мають інтерактивні методи
навчання, а саме: проблемно-пошукові методи, «мозковий штурм», аналіз
конкретних ситуацій (кейс-метод), імітаційні вправи, ігрові технології, ігрове
проектування, презентації, портфоліо. Ефективність таких методів навчання
полягає у формуванні комплексу педагогічних умінь і навичок, виробленні
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цінностей, розвитку творчих здібностей у майбутніх викладачів, створенні на
заняттях атмосфери взаємодії і співпраці.
Метою застосування проблемно-пошукових методів навчання в процесі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури є засвоєння не лише результатів наукового пізнання,
системи теоретичних знань, але й самого процесу отримання цих результатів,
розвиток у майбутніх викладачів самостійної пізнавальної компетентності, їх
творчих здібностей шляхом упровадження інтерактивних методик. Під
проблемно-пошуковим навчанням розуміється така організація процесу
освіти, за якої створення у свідомості студентів під керівництвом викладача
проблемних ситуацій та організація активного пошуку способів їх
розв’язання, що здійснюється студентами самостійно, ведуть до творчого
оволодіння знаннями, вміннями, навичками та розвитку інтелектуальних
здібностей. Проблемно-пошукові методи розрізняють за ступенем складності
і самостійності студентів при розв’язанні освітніх проблем, а саме:
проблемний виклад знань; виклад знань з проблемним початком; частковопошуковий метод; дослідницький метод. Особливості означених методів
охарактеризовані нами в Додатку Д-2.
Оскільки існує потреба у знаходженні шляхів розв’язання проблемної
ситуації, використання проблемно-пошукових методів навчання в процесі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури спонукає майбутніх педагогів до пошуку нових ідей,
допомагає їм подолати суперечності між знанням і незнанням, таким чином
сприяючи розвитку когнітивного компонента педагогічної майстерності.
Використовуючи проблемно-пошукові методи в процесі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури, ми можемо стверджувати, що такі методи також сприяють
досягненню поставленої мети розвитку діяльнісного та рефлексивного
компонентів педагогічної майстерності шляхом розвитку таких умінь: уміння
виявляти проблеми та ставити їх самостійно; вміння будувати алгоритм
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діяльності з розв’язання проблеми, оцінювати ступінь його ефективності,
переходячи до нових дій у разі його неефективності; вміння керувати
пошуком способів розв’язання проблеми та оптимальним чином змінювати
його хід відповідно до поставлених цілей; уміння визначити ефективність
свого способу розв’язання проблеми і сформувати неупереджену оцінку ідей,
запропонованих колегами; вміння спрогнозувати можливі проблеми у
впровадженні способу вирішення проблемної ситуації; вміння швидко
змінити формулювання проблеми, вдосконалюючи його шляхом полегшення
чи ускладнення, забезпечуючи регулювання кількості невідомих складників;
уміння обирати проблемні ситуації відповідно до ходу міркувань щодо
ефективного розв’язання проблеми.
Одним із популярних методів, які застосовуються у закладах вищої
освіти для підготовки фахівців економічного профілю, є метод «мозкового
штурму», що полягає у висуванні креативних ідей щодо певної проблеми.
Переваги використання цього методу є очевидними для здійснення не лише
підприємницької, управлінської діяльності, а й інших видів діяльності,
зокрема педагогічної, де потрібно генерувати нові нестандартні ідеї, оскільки
генерування великої кількості ідей дає можливість обрати одну або декілька,
що дозволять розв’язати проблему. Ми пропонуємо під час вивчення
студентами магістратури спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» проведення семінарських занять з виростанням
методу «мозкового штурму». Приклад одного з таких занять наведено в
Додатку Д-2.
Одним із інтерактивних методів проблемно-розвивального навчання є
кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій, ситуативний метод), який
було вперше використано у 1910 році в бізнес-школі Гарварду для
викладання менеджменту. У 70-80-х роках XX століття метод набув
особливої популярності та з того часу вдосконалюється й широко
застосовується як невід’ємна складова інтерактивного навчання в бізнесосвіті не лише США, а й країн Західної Європи. У наш час у закладах вищої
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освіти економічного профілю України спостерігається активне впровадження
міжнародного досвіду, набутого у використанні кейс-методу з урахуванням
національної специфіки освітнього процесу.
У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури ми пропонуємо використання кейсів різних
видів (Додаток Д-2).
Проведення заняття за методом аналізу конкретних ситуацій засвідчує
його користь як засобу розвитку педагогічної майстерності викладачів в
умовах магістратури, а саме: завдання розвитку когнітивного компонента
вирішується отриманням нових теоретичних знань, навичок аналізу
педагогічних практик, розвитком уміння працювати з джерелами інформації,
комунікативних умінь; розвиток рефлексивного компонента педагогічної
майстерності забезпечується набуттям досвіду взаємодії та співробітництва,
покращенням рефлексивних здібностей, здатності критично мислити,
сприянням

розвитку

самооцінки;

розвиток

мотиваційно-ціннісного

компонента педагогічної майстерності відбувається через розвиток мотивації
та

професійного

цілепокладання;

вдосконалення

рівня

діяльнісного

компонента досягається завдяки розвитку практичних компетенцій; крім
того, отримувані студентами навички є необхідною умовою формування
їхньої конкурентоспроможності як викладачів і виявляються у зростанні
власного педагогічного іміджу.
Дуже схожими за своїми ознаками на метод аналізу конкретних
ситуацій є імітаційні вправи. Спільним для цих методів є те, що майбутні
викладачі не призначаються на певні ролі. Особливою відмінною рисою
занять з використанням імітаційних вправ є імітація майбутньої діяльності
викладача. Такі вправи не потребують тривалої підготовки, на їх проведення
виділяється значно менша кількість часу в межах практичного заняття.
Специфікою імітаційних вправ є наперед відомий викладачеві, але не
студентам, правильний варіант відповіді або оптимальний спосіб розв’язання
педагогічної проблеми. Прикладом імітаційної вправи може бути конкурс на

202

знання

певної

теми.

Відповіді

можуть

бути

індивідуальними

або

обговорюватися в малих групах, але, оскільки правильна відповідь
заздалегідь відома викладачеві, він оцінює відповіді, надані студентами та
визначає кращі з них. Використання імітаційних вправ може бути корисним
методом розвитку когнітивного компонента педагогічної майстерності
майбутніх

викладачів

економічних

дисциплін,

оскільки

це

сприяє

закріпленню отриманих знань і дає можливість оцінити рівень якості їх
засвоєння.
Одним

з

найпоширеніших

методів

у

розвитку

педагогічної

майстерності, які спрямовані на активізацію освітнього процесу, є ігрові
технології. Ігрові методи можуть використовуватися як самостійні елементи
в технології для якісного засвоєння понять, тем, розділів курсу чи навчальної
дисципліни; як елемент більш загальної технології; як заняття або певна його
частина (вступ, контроль); як технологія позааудиторної роботи.
Ігрові технології відіграють важливу роль у організації педагогічного
процесу, спостерігається тенденція до широкого їх використання як засобу
мотивації до навчальної діяльності. Від ігрових методів інших видів
педагогічну гру відрізняє чітко визначена мета, освітньо-пізнавальна
спрямованість, наявні обґрунтовані педагогічні результати, які відповідають
меті. Методичні рекомендації для реалізації ігрових технологій у процесі
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури наведено нами у Додатку Д-2.
У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури, на нашу думку, доцільно широко
використовувати такий метод навчання, як ігрове проектування.
Застосування ігрового проектування у процесі розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в магістратурі закладу
вищої освіти має за мету в умовах колективної діяльності, наближеної до
професійно-педагогічної, готувати студентів магістратури до активної
комунікативної, організаторської, міждисциплінарної роботи в педагогічному
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колективі, розвивати творчі здібності студентів на основі їх педагогічних
здібностей, заохочувати майбутніх викладачів до співпраці у виконанні
завдань, поставлених перед педагогічним колективом, до пошуку шляхів
розв’язання педагогічних проблем і конфліктів. Ми пропонуємо проектну
діяльність у ході вивчення спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» (Додаток Д-2).
У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін ми вважаємо за доцільне підготовку і проведення студентами
магістратури відкритих занять з використанням мультимедійних презентацій.
Впровадження мультимедійних технологій у педагогічній діяльності робить
аудиторні лекційні, практичні заняття, а також виконання студентами
самостійної роботи значно ефективнішими. Корисні рекомендації для роботи
з розробки мультимедійних презентацій ми наводимо в Додатку Д-2.
При підготовці навчальних мультимедійних презентацій з певної теми
слід враховувати, що ступінь їх ефективності залежить від якості матеріалів з
навчальної дисципліни чи курсу, опрацьованих майбутнім викладачем, і
рівня

його

підготовки.

Для

створення

мультимедійних

презентацій

майбутньому викладачеві потрібно брати до уваги такі чинники: мотивація;
чітке визначення мети; створення передумов до сприйняття навчального
матеріалу; оцінювання виконаної роботи.
Мотивація

є

необхідною

умовою

оптимального

виконання

педагогічних завдань. Велике значення має чітко поставлена мета, яку
розуміють усі студенти. Рівень поставлених завдань, який відповідає рівню
підготовки, досягнутого студентами, активізує їх навчальну і наукову
діяльність. Тому студенти на початку заняття повинні з’ясувати всі питання
щодо того, що від них вимагають. Успішне виконання завдань можливе за
умови їх чіткого формулювання та визначення їх мети. Під час створення
передумов до сприйняття навчального матеріалу можуть бути корисними
різноманітні допоміжні матеріали для самостійної роботи, які можуть
входити в комплект підручника або бути підготовленими самим викладачем,
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що набуває особливої актуальності. Способи викладу навчального матеріалу
та його демонстрації визначаються залежно від завдань, які мають бути
виконані. Якщо йдеться про використання мультимедійних технологій, то
важливим питанням є організація та оформлення кадрів на екрані таким
чином, щоб студенти могли легко читати інформацію. У ході роботи з
мультимедійними

засобами

студенти

повинні

вміти

оцінити

та

проаналізувати, наскільки добре вони засвоїли навчальний матеріал.
Найбільш важливою є робота з організації спілкування «студент – викладач −
студент» за допомогою мультимедійних засобів. Цій меті відповідає
організація участі студентів на занятті в мініпроектах, дискусіях з
теоретичних і практичних питань, що забезпечує навчання у співпраці.
Одним з інноваційних методів розвитку у майбутніх викладачів
економічних дисциплін навичок рефлексії може бути портфоліо. Портфоліо –
це індивідуальна накопичувальна оцінка, відображення індивідуальних
досягнень у певній сфері діяльності. Як метод розвитку педагогічної
майстерності, портфоліо систематизує знання викладача, його досвід, надає
об’єктивну оцінку рівню майстерності педагога, чітко окреслює напрями
його розвитку. Таким чином, зміст портфоліо показує все, на що здатний
майбутній викладач, розвиває у нього мотивацію зростання. Характерною
рисою методу портфоліо є те, що сам майбутній викладач є активним
учасником процесу оцінювання, а мета оцінювання визначається як
відстеження

прогресу

за

результатами

діяльності.

Ми

розглядаємо

можливість використання у процесі розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури різних видів
портфоліо (Додаток Д-2).
Отже, в процесі впровадження розробленого нами навчальнометодичного забезпечення в умовах магістратури використовувалися як
традиційні так і інтерактивні форми розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін. Запропоновані традиційні (вербальні,
наочні, практичні, методи за логікою сприйняття змісту) та інтерактивні
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(«мозковий штурм», портфоліо, аналіз конкретних ситуацій, проблемнопошуковий, метод ігрових технологій, ігрове проектування, презентації,
імітаційні вправи) методи сприяли формуванню компонентів педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін й удосконаленню
методики та розвитку власного стилю педагогічної діяльності.
3.3. Визначення ефективності структурно-функціональної моделі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури
Визначення ефективності структурно-функціональної моделі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури базувалося на визначенні рівня педагогічної майстерності після
формувального

етапу експериментального

дослідження, а також

на

порівнянні рівнів до формувального етапу експериментального дослідження
та після нього і статистичній обробці результатів експерименту.
Слід зазначити, що реалізація завдань констатувального етапу
експериментального дослідження здійснювалася у 2013 − 2014 навчальному
році. В експерименті взяли участь 125 студентів магістратури економічних
спеціальностей денної і заочної форм навчання закладів вищої освіти.
Формувальний
майстерності

експеримент,
майбутніх

що

передбачав

викладачів,

та

розвиток

визначення

педагогічної

рівнів

розвитку

педагогічної майстерності після нього було проведено у 2015 − 2019
навчальних

роках.

Цей

процес

також

охоплював 125

магістрантів

економічних спеціальностей ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Херсонського національного технічного університету. Таким
чином, загалом у експерименті взяли участь 250 осіб.
Щоб перевірити результати експерименту ми провели порівняльний
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аналіз даних, отриманих у ході діагностування. З метою порівняння
результатів

визначення

рівня

педагогічної

майстерності

майбутніх

викладачів після формувального експерименту та порівняння його з рівнем
педагогічної майстерності до формувального етапу ми поділили респондентів
на контрольні та експериментальні групи. З метою оцінювання рівнів
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін за
мотиваційно-ціннісним,

когнітивним,

діяльнісним

та

рефлексивним

критеріями після формувального етапу експериментального дослідження
нами було використано комплекс методик, які застосовувалися раніше на
констатувальному етапі експерименту.
На формувальному етапі експериментального дослідження ми звертали
особливу увагу на такі термінальні цінності, як прагнення розвитку, роботи
над собою; життєва мудрість, котра передбачає наявність сформованої
зрілості у висловлюваннях та вчинках; свобода, котра полягає у розвинутій
самостійності

та

незалежності

в

діях

та

судженнях.

З

переліку

інструментальних цінностей ми обрали такі цінності, як старанність та
дисциплінованість; терпимість до поглядів і думок інших; широта поглядів
(здатність зрозуміти іншу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички).
Проведений експеримент забезпечив якісні зміни в ранжуванні
ціннісних орієнтацій, було досягнуто значне зростання кількості осіб, які
обрали вищезазначені цінності (див. Таблицю 3.10).
Таблиця 3.10.
Результати співвідношення рівня ціннісних орієнтацій після
формувального етапу експерименту
№
п/п
1.
2.
3.

Рівень
ціннісних
орієнтацій
Високий
Достатній
Базовий
Всього:

КГ до
експерименту
к-сть
%
6
9,84
36
59,01
19
31,15
61
100%

ЕГ до
експерименту
к-сть
%
3
4,68
33
51,57
28
43,75
64
100%

КГ після
експерименту
к-сть
%
6
9,84
37
60,66
18
29,5
61
100%

ЕГ після
експерименту
к-сть
%
11
17,19
45
70,31
8
12,5
64
100%
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Крім того, відповідним чином змінився рівень ціннісних орієнтацій
майбутнього

викладача

економічних

дисциплін,

визначення

якого

здійснювалося на основі цінностей першого рівня (43,75 %).
Після формувального етапу експериментального дослідження в
контрольній групі кількість осіб з базовим рівнем зменшилась до 18 осіб
(29,5 %), тоді як в експериметальній групі було виявлено зменшення
кількості осіб з базовим рівнем до 8 (12,5 %). Кількість учасників тестування,
у яких визначено достатній рівень ціннісних орієнтацій в контрольній групі
збільшилася всього на 1 особу: з 36 осіб (59,01 %) до 37 осіб (60,66 %) на
відміну від експериментальної групи, де підвищення рівня ціннісних
орієнтацій спостерігалося у 12 осіб (було 33 особи (51,57 %), кількість зросла
до 45 осіб (70,31 %)). Щодо високого рівня ми не виявили жодних змін у
контрольній групі, проте в експериментальній групі кількість людей з
високим рівнем ціннісних орієнтацій збільшилася з 3 (4,68%) до 11 осіб
(17,19 %). Проведене узагальнення результатів, отриманих у контрольній та
експериментальній групах до і після формувального етапу експерименту
дало нам змогу зробити висновок про позитивні зміни у ціннісних
орієнтаціях майбутніх викладачів економічних дисциплін, що представлено
на рисунку 3.2.
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Рис. 3.2. Рівні ціннісних орієнтацій майбутнього викладача до та
після проведення експерименту
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Для визначення наявного підсумкового рівня мотивації учасникам
тестування ще раз було запропоновано перелік мотивів професійної
діяльності для ранжування за п’ятибальною шкалою та визначення
сформованого

мотиваційного

комплексу.

Результати

співвідношення

виявлених мотиваційних комплексів після проведення формувального
експерименту представлені у таблиці 3.11.
Таблиця 3.11.
Результати співвідношення мотиваційних комплексів після
формувального експерименту
КГ до
ЕГ до
КГ після
ЕГ після
№
Тип
експерименту експерименту експерименту експерименту
п/п мотиваційного
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
комлексу
Найкращий
41
67,21
38
59,38
43
70,49
50
78,12
1.
(високий)
Нейтральний
15
24,59
13
20,31
14
22,95
10
15,63
2.
(достатній)
Найгірший
5
8,2
13
20,31
4
6,56
4
6,25
3.
(базовий)
Всього:

61

100%

64

100%

61

100%

64

100%

На узагальнювальному етапі експерименту було виявлено, що під час
формувального етапу дослідження відбулися зміни мотиваційних комплексів
у контрольній і експериментальній групах. Зокрема, у контрольній групі
кількість майбутніх викладачів з високим рівнем мотивації виявилася
несуттєво

більшою.

Проте,

кількість

учасників

тестування

в

експериментальній групі з високим рівнем мотивації до професійної
діяльності значно змінилась, а саме стала більшою і досягла 50 осіб (78,12 %)
порівняно з кількістю, виявленою у ході констатувального експерименту, що
становила 38 осіб (59,38 %). Кількість респондентів з базовим рівнем
мотивації у контрольній групі зменшилася лише на 1 особу: з 5 осіб (8,2 %)
до 4 осіб (6,56 %), проте значно підвищився рівень мотивації в
експериментальній групі, де кількість майбутніх викладачів з базовим рівнем
зменшилася з 13 осіб (20,31 %) до 4 осіб (6,25 %). Позитивні зміни, що були
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виявлені в експериментальній групі, свідчать про ефективність розробленого
і впровадженого під час формувального етапу дослідження змісту розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Узагальнена динаміка змін мотиваційних комплексів на
зазначеному етапі дослідження показана на рисунку 3.3.
78,12
80
70

70,49

67,21

59,38

60

Найкращий мотиваційний
комплекс

50

Нейтральний мотиваційний
комплекс

40
30
20

24,59

22,95

8,2

20,31 20,31

6,56

10

15,63
6,25

Найгірший мотиваційний
комплекс

0
КГ до
КГ після
ЕГ до
ЕГ після
експерименту експерименту експерименту експерименту

Рис. 3.3. Рівні мотиваційних комплексів майбутнього викладача до
та після проведення експерименту
Щодо організаторських здібностей, які було сформовано у майбутніх
викладачів економічних дисциплін, ми виявили такі зміни порівняно з
показниками, отриманими в ході тестування на констатувальному етапі
експериментального дослідження (Таблиця 3.12):
Таблиця 3.12.
Результати співвідношення рівнів організаторських здібностей
після формувального експерименту
№
п/
п
1.
2.
3.

Рівень
організаторськи
х здібностей
Високий
Достатній
Базовий
Всього:

КГ до
експеримент
у
к-сть
%
16
26,23
37
60,66
8
13,11
61
100%

ЕГ до
експеримент
у
к-сть
%
17
26,56
38
59,38
9
14,06
64
100%

КГ після
експеримент
у
к-сть
%
17
27,87
39
63,93
5
8,2
61
100%

ЕГ після
експеримент
у
к-сть
%
27
42,19
35
54,69
2
3,12
64
100%

Отже, в контрольній групі змін суттєвих не виявлено. Кількість
майбутніх викладачів з високим рівнем організаторських здібностей
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збільшилась з 16 осіб (26,23 %) до 17 осіб (27,87 %). Рівень розвитку
організаторських здібностей, який визначено як достатній, сформовано у
39 осіб (63,93 %), що на 2 особи більше, ніж на констатувальному етапі
експерименту, де кількість осіб з таким рівнем організаторських здібностей
становила 37 (60,66 %). Також виявлено, що кількість осіб з базовим рівнем
організаторських здібностей зменшилась з 8 осіб (13,11 %) до 5 осіб (8,2 %).
Тобто, можемо стверджувати, що за час проведення формувального
експерименту рівень організаторських здібностей в контрольній групі зазнав
незначних змін.
В експериментальній групі студентів, які брали участь у тестуванні,
після формувального етапу експериментального дослідження ми помітили
особливі зміни. Суттєво зросла кількість студентів магістратури з високим
рівнем організаторських здібностей: з 17 осіб (26,56 %) до 27 осіб (42,19 %).
Кількість майбутніх викладачів з достатнім рівнем організаторських
здібностей зменшилась на 3 особи: з 38 осіб (59,38 %) до 35 осіб (54,69 %).
Суттєві зміни відбулися серед осіб з базовим рівнем, їхня кількість
зменшилася з 9 осіб (14,06 %) до 2 осіб (3,12 %). Інформацію щодо рівня
розвитку організаторських здібностей майбутніх викладачів до та після
формувального етапу проведення експериментального дослідження було
узагальнено та надано на рисунку 3.4.
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Рис. 3.4. Рівні організаторських здібностей майбутніх викладачів до
та після проведення експерименту
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Також ми спостерігаємо суттєві зміни в рівні психолого-педагогічної
компетентності (Таблиця 3.13).
Таблиця 3.13.
Результати співвідношення рівнів психолого-педагогічної
компетентності після формувального експерименту
№
п/п
1.
2.
3.

Рівні
психологопедагогічної
кометентності
Високий
Достатній
Базовий
Всього:

КГ до
експеримент
у
к%
сть
5
8,2
28
45,9
28
45,9
61
100%

ЕГ до
експерименту

КГ після
експерименту

ЕГ після
експерименту

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

5
30
29
64

7,81
46,88
45,31
100%

8
30
23
61

13,11
49,18
37,71
100%

10
39
15
64

15,62
60,94
23,44
100%

Так, за результатами формувального етапу експериментального
дослідження в експериментальній групі рівень психолого-педагогічної
компетентності досягнув таких показників: кількість осіб з базовим рівнем
суттєво зменшилась з 29 осіб (45,31 %) до 15 осіб (23,44 %); психологопедагогічну компетентність достатнього рівня сформовано у 39 осіб
(60,94 %), що на 9 осіб переважає кількість за результатами констатувального
етапу експерименту, яка становила 30 осіб (46,88 %); високий рівень
психолого-педагогічної компетентності сформовано у 10 осіб (15,62 %), що
вдвічі більше, ніж кількість осіб з таким рівнем до формувального етапу
експериментального дослідження, яка становила 5 осіб (7,81 %). Таким
чином,

значна

кількість

учасників

експериментального

дослідження

підвищила свій рівень психолого-педагогічної компетентності в результаті
проведеного

формувального

етапу

експерименту.

Рівень

психолого-

педагогічної компетентності в контрольній групі особливим чином не
змінився.

Узагальнена

динаміка

компетентності викладена на рисунку 3.5.

рівнів

психолого-педагогічної
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Рис. 3.5. Рівні психолого-педагогічної компетентності до та після
проведення експерименту
У результаті вивчення теми 2 «Психолого-педагогічні вимоги до
особистості викладача закладу вищої освіти» спецкурсу «Педагогічна
майстерність викладачів економічних дисциплін», виконання завдань
Заняття 4

«Тренінгу

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін», проведення ділової гри, під час якої розглядалися
питання саморозвитку викладача у майбутніх викладачів економічних
дисциплін

відбулися

суттєві

зміни

в

рефлексивному

мисленні

(Таблиця 3.14.).
Таблиця 3.14.
Результати співвідношення рівнів розвитку рефлексії після
формувального експерименту
№
п/п
1.
2.
3.

Рівні
розвитку
рефлексії
Високий
Достатній
Базовий
Всього:

КГ до
експерименту
к-сть
%
5
8,2
44
72,13
12
19,67
61
100%

ЕГ до
експерименту
к-сть
%
3
4,69
33
51,56
28
43,75
64
100%

КГ після
експерименту
к-сть
%
8
13,11
43
70,5
10
16,39
61
100%

ЕГ після
експерименту
к-сть
%
17
26,56
32
50
15
23,44
64
100%

А саме, в експериментаьній групі кількість осіб з базовим рівнем
рефлексії зменшилась на 13 осіб з 28 (43,75 %) до 15 (23,44 %) осіб; кількість
осіб

з

достатнім

рівем

залишилася

майже

однаковою.

У

ході
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констатувального експерименту було виявлено лише 3 особи з високим
рівнем рефлексивного мислення; в результаті формувального експерименту
високого рівня досягли 17 осіб (26,56 %).
У контрольній групі рефлексивне мислення високого рівня було
розвинуто у 8 осіб (13,11 %), що на 3 особи більше відповідної кількості,
виявленої на констатувальному етапі експерименту, яка становила 5 осіб
(8,2 %). У кількості осіб з достатнім і базовим рівнями практично не
виявлено суттєвих змін. На рисунку 3.6. узагальнено динаміку розвитку
рефлексивного

мислення

за

час

проведення

формувального

етапу

експериментального дослідження.
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Рис. 3.6. Рівні рефлексивного мислення майбутніх викладачів до та
після проведення експерименту
Далі

ми

проаналізували

результати

співвідношення

рівнів

комунікабельності майбутніх викладачів (див. Таблицю 3.15.).
Таблиця 3.15.
Результати співвідношення рівнів
комунікабельності після формувального експерименту
№
п/п
1.
2.
3.

Рівні
Високий
Достатній
Низький
Всього:

КГ до
експерименту
к-сть
%
30
49,18
27
44,26
4
6,56
61
100%

ЕГ до
експерименту
к-сть
%
32
50
24
37,5
8
12,5
64
100%

КГ після
експерименту
к-сть
%
30
49,18
29
47,54
2
3,28
61
100%

ЕГ після
експерименту
к-сть
%
34
53,13
28
43,75
2
3,12
64
100%
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Отже, в експериментальній групі ми виявили, що кількість учасників
тестування з базовим рівнем розвитку комунікативних навичок зменшилась з
8 осіб (12,5 %) до 2 осіб (3,12 %). Кількість осіб, у яких комунікабельність
сформовано на достатньому рівні, збільшилась з 24 осіб (37,5 %) до 28 осіб
(43,75 %). Кількість осіб з високим рівнем комунікабельності збільшилась і
становить 34 особи (53,13 %) порівняно з відповідною кількістю 32 особи
(50 %),

виявленою

на

констатувальному

етапі

експериментального

дослідження. В контрольній групі майбутніх викладачів, за даними
проведеного тестування, також відбулися зміни, проте не такі суттєві.
Узагальнені зміни у рівнях комунікабельності до та після проведення
формувального експерименту показані на рисунку 3.7.
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Рис. 3.7.
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ЕГ після
експерименту

комунікабельності

до

та

після

проведення

експерименту
Дослідження після формувального експерименту ціннісних орієнтацій,
мотивації,
здібностей,

психолого-педагогічної
комунікабельності,

компетентності,

рефлексивного

організаторських

мислення

студентів

магістратури економічних спеціальностей зробили можливим визначення
рівня розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін у контрольній та експериментальній групах. Обчислені результати
змін,

які

відбулися

у

рівнях

педагогічної

майстерності

формувального експерименту, окреслені в таблиці 3.16.

протягом
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Таблиця 3.16.
Рівні педагогічної майстерності після формувального
експерименту
№
п/п

Базовий

Рівні

КГ

Показники

ксть

Достатній

ЕГ

%

ксть

КГ

%

ксть

Високий

ЕГ

%

ксть

КГ
%

ксть

ЕГ

%

ксть

%

Поєднання внутрішніх та
зовнішніх мотивів
Термінальні та
інструментальні цінності
Теоретичні знання основ
педагогічної майстерності і
професійні вміння

4

6,6

4

6,3

14

23

10

15,6

43

70,5

50

78,1

18

29,5

8

12,5

37

60,7

45

70,3

6

9,8

11

17,2

23

37,7

15

23,4

30

49,2

39

60,9

8

13,1

10

15,6

4.

Організаторські здібності

5

8,2

2

3,1

39

63,9

35

54,7

17

27,9

27

42,2

5.

Комунікабельність

2

3,3

2

3,1

29

47,5

32

50

30

49,2

34

53,1

10

16,4

15

23,4

43

70,5

32

50

8

13,1

17

26,6

10

16,4

7

10,9

32

52,5

32

50

19

31,1

25

39,1

1.
2.
3.

Індивідуальна міра
вираженості рефлексивності
Середній арифметичний показник
педагогічної майстерності

6.

На основі аналізу результатів, наявних на узагальнюючому етапі
експерименту після тестування, проведеного в експериментальній групі, ми
робимо висновок про суттєві позитивні зміни в рівнях педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін (Рис. 3.8.).
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17

19

31

32

13

10

КГ до
формувального
експерименту

КГ після
формувального
експерименту

Високий рівень

16

25

29
32
19

7

ЕГ до
формувального
експерименту

ЕГ після
формувального
експерименту

Рис. 3.8. Динаміка розвитку педагогічної майстерності майбутніх
викладачів

економічних

експерименту

дисциплін

до

та

після

формувального
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У

експериментальній

групі

спостерігаємо

зменшення

кількості

учасників тестування з базовим рівнем педагогічної майстерності більш, ніж
удвічі: з 19 осіб (29,69 %) до 7 осіб (10,94 %). Відбулися зміни в кількості тих
майбутніх викладачів, які мають достатній рівень педагогічної майстерності.
Їхня кількість збільшилась з 29 осіб (45,31 %) до 32 осіб (50 %). Більш значні
зміни виявлено у кількості осіб з високим рівнем розвитку педагогічної
майстерності. Учасників експерименту з високим рівнем педагогічної
майстерності до формувального етапу дослідження було 16 осіб (25 %), після
формувального експерименту стало 25 осіб (39,06 %).
Для порівняльного аналізу результатів сформованих рівнів педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін ми використали
багатофункціональний критерій Фішера.
За даними, отриманими до формувального експерименту, кількість
учасників експериментального дослідження, які мали достатній та високий
рівні педагогічної майстерності, була 29+16=45 осіб (70,3 %) з 64 осіб
(100 %). Після формувального етапу експерименту кількість учасників
експерименту з достатнім та високим рівнями педагогічної майстерності
складала 32+25=57 осіб (89,1 %) з 64 осіб (100 %).
До формувального етапу експерименту кількість респондентів, які мали
базовий рівень педагогічної майстерності становила 19 осіб (29,69 %) з 64
осіб (100 %). За даними, що були отримані після формувального етапу
експериментального дослідження, кількість учасників експерименту, які
мають базовий рівень педагогічної майстерності, складає 7 осіб (10,94 %) з 64
осіб (100 %). Така динаміка у рівнях педагогічної майстерності дала
можливість сформулювати такі гіпотези:
Н : Кількість респондентів, які належали до експериментальної групи, з
достатнім та високим рівнями розвитку педагогічної майстерності до
формувального етапу експериментального дослідження є меншою, ніж після
нього. Це дозволяє вважати, що формувальний експеримент здійснено
успішно.
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Н1: Кількість респондентів, які належали до експериментальної групи, з
достатнім та високим рівнями педагогічної майстерності до формувального
етапу експерименту змінилася в бік зменшення порівняно з відповідною
кількістю після нього. Це означає, що здійснений формувальний експеримент
ефекту не має.
Для виконання розрахунку критерія φ* нами була побудована
чотирьохклітинна

таблиця

динаміки

рівня

педагогічної

майстерності

(Таблицю 3.17.). Звертаючись до таблиці критичних значень критерія Фішера

φ* (Сидоренко, Е., 2006), ми виявляємо величини φ*, відповідні до
відсоткових часток «ефекту» в кожній з груп.
Таблиця 3.17.
Чотирьохклітинна таблиця динаміки рівня педагогічної майстерності
«Ефект є»
К-сть
%
досліджуваних частка

Групи
До
експерименту
Після
експерименту
Сума

«Ефекту немає»
К-сть
%
досліджуваних частка

Сума

29+16=45

70,3

А

19

29,69

Б

64

32+25=57

91,3

В

7

10,94

Г

64

102

φ* (70,3%) = 1,989

26

128

φ* (89,1%) = 2,469

Визначимо емпіричне значення φ* за формулою 8:
√
(8)
Де:

– кут, відповідний більшій % частці;

– кут, відповідний меншій % частці;
n1 – кількість спостережень у вибірці 1;
n2 – кількість спостережень у вибірці 2.
Відповідно,
√

√

√
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Визначимо критичне значення

, що відповідає прийнятим у

психології рівням статистичної значимості:
{

знаходиться

у

зоні

}

значення.

Таким

чином,

можемо

стверджувати, що гіпотеза Н0, висунута нами, підтвердилась. Ми з’ясували,
що визначена кількість учасників дослідження в експериментальній групі з
достатнім

та

високим

рівнями

педагогічної

майстерності

після

формувального етапу експерименту є більшою, ніж до нього. Це означає, що
завдання формувального експерименту здійснено оптимально та ефекту
досягнуто.
Висновки до розділу 3
У розділі охарактеризовано організацію та етапи експериментального
дослідження.

Визначення

рівнів

розвитку

педагогічної

майстерності

майбутніх викладачів економічних дисциплін на етапі констатувального
експерименту було проведено на базі ДВНЗ «Київський національний
економічний

університету

імені

Вадима

Гетьмана»,

Криворізького

економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана», Херсонського національного технічного
університету. На різних етапах дослідження в експерименті брали участь
250 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за економічними
спеціальностями.
Рівні розвитку педагогічної майстерності респондентів контрольної та
експериментальної груп до формувального експерименту були визначені за
допомогою комплексу методик (методика визначення мотивації професійної
діяльності К. Замфір у модифікації А. Реана; «Ціннісні орієнтації» М. Рокича;
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авторський тест для виявлення рівня психолого-педагогічної компетентності
майбутніх

викладачів

організаторських
методика

оцінки

економічних

здібностей
рівня

дисциплін;

М. Фетіскіна,

комунікабельності

експрес-діагностика

В. Козлова,

Г. Мануйлова;

В. Ряховського;

методика

діагностики індивідуальної міри вираженості рефлексивності А. Карпова).
Проведений аналіз результатів констатувального експерименту виявив
переважання базового (25,6 % осіб) та достатнього (48 % осіб) рівнів
розвитку педагогічної майстерності.
В освітній процес закладів вищої освіти економічного профілю на
другому (магістерському) рівні було впроваджено навчальну програму та
методичні рекомендації до спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних

дисциплін»;

програму

тренінгу

розвитку

педагогічної

майстерності викладачів економічних дисциплін та інструктивно-методичні
матеріали до нього. Використання на формувальному етапі експерименту
розробленого нами навчально-методичного забезпечення із застосуванням
традиційних та інтерактивних форм і методів уможливило підвищення рівня
педагогічної майстерності.
На узагальнювальному етапі дослідження за результатами проведеного
діагностування в експериментальній групі виявлено позитивні зміни в рівнях
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін.
Кількість респондентів експериментальної групи з базовим рівнем
педагогічної майстерності зменшилась більш, ніж удвічі, з 19 осіб (29,69 %)
до 7 осіб (10,94 %). Відбулися зміни в кількості тих майбутніх викладачів, які
мають достатній рівень педагогічної майстерності. Кількість таких осіб
збільшилась з 29 осіб (45,31 %) до 32 осіб (50 %). Більш значні зміни
виявлено у кількості осіб з високим рівнем педагогічної майстерності.
Учасників експерименту з високим рівнем педагогічної майстерності до
формувального експерименту дослідження було 16 осіб (25 %), після
формувального експерименту стало 25 осіб (39,06 %).
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Для порівняння результатів виявлених рівнів педагогічної майстерності
майбутніх

викладачів

економічних

дисциплін

нами

використано

багатофункціональний критерій Фішера, який дозводив довести вірогідність
отриманих результатів.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в публікаціях
автора (Романюк, О., 2013 b, Романюк, О., 2018 b, Романюк, О., 2019 a,
Романюк, О., 2019 b, Романюк, О., 2019 c).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Проведене дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних

дисциплін

в

умовах

магістратури

є

підґрунтям

для

формулювання таких висновків:
1. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних
досліджень

розкрито

сутність

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін, яка полягає у володінні фаховими знаннями з
економіки, уміннями і навичками викладання економічних дисциплін,
педагогічними методиками і технологіями, а також – у розвинутих особистих
здібностях і психологічних властивостях, які сприяють забезпеченню
стабільної

результативності

своєчасному

реагуванню

на

педагогічної
зміни,

діяльності

що

високого

відбуваються

в

рівня,

освітньому

середовищі, та адаптації до них, наявності власного педагогічного стилю,
прагненні до особистісно-професійного саморозвитку.
2.

Здійснений

аналіз

сучасного

стану

розвитку

педагогічної

майстерності в Україні свідчить про наявність сформованої законодавчої
бази, яка передбачає професійну підготовку викладачів економічних
дисциплін. Система професійної підготовки викладачів включає фахову,
психолого-педагогічну та практичну підготовку і має на меті формування
таких складових компетентності викладачів, як професійну, комунікативну,
інформаційну

та

правову.

У

державних

законодавчих

документах

зазначається, що в результаті професійно-педагогічної підготовки викладачі
мають володіти основами загальнотеоретичних наук у обсязі, необхідному
для виконання педагогічних, методичних, організаційно-управлінських
завдань, основами педагогіки, вікової психології, методикою організації
освітньо-виховної роботи, засобами навчання та іншими дидактичними
можливостями, знаннями положень нормативно-правових документів з
питань освіти, сучасними педагогічними технологіями. Проте, в сучасній
системі професійної підготовки фахівців економічного профілю, недостатньо
розроблено механізми розвитку педагогічної майстерності, що зумовило
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необхідність удосконалення навчально-методичного забезпечення з розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.
3.

Визначення

сутності

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних дисциплін дозволило виокремити основні її компоненти
(мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

діяльнісний,

рефлексивний).

Відповідно до компонентів визначено критерії та показники педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін, а саме:
мотивація до професійно-педагогічної діяльності, показником якої є
поєднання внутрішніх і зовнішніх мотивів; ціннісні орієнтації (термінальні та
інструментальні

цінності);

психолого-педагогічна

компетентність

(теоретичні знання основ педагогічної майстерності та професійні вміння);
здатність

до

організаційної

діяльності

та

особистісної

взаємодії

(організаторські здібності та комунікабельність); здатність до аналітичної
діяльності (індивідуальна міра вираженості рефлексивності).
На основі визначених критеріїв охарактеризовано базовий, достатній та
високий

рівні

педагогічної

майстерності.

Базовий

рівень

розвитку

педагогічної майстерності виявляється в індиферентному, пасивному
ставленні до проблеми розвитку педагогічної майстерності. Достатній рівень
властивий тим майбутнім викладачам, які усвідомлюють значення розвитку
педагогічної майстерності. Високий рівень характеризується усвідомленням
власної педагогічної компетентності як однієї з найважливіших особистісних
цінностей.
4.

Теоретично

обґрунтовано

структурно-функціональну

модель

розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури, яка є сукупністю взаємопов’язаних теоретичного,
змістового та результативного блоків.
У теоретичному блоці визначено мету структурно-функціональної
моделі

розвитку

педагогічної

майстерності

викладачів

економічних

дисциплін в умовах магістратури та відповідні завдання; обґрунтовано
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підходи та принципи розвитку педагогічної майстерності; охарактеризовано
мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

діяльнісний

та

рефлексивний

компоненти педагогічної майстерності. У змістовому блоці структуровано
зміст розвитку педагогічної майстерності, обґрунтовано вибір ефективних
традиційних та інтерактивних форм і методів розвитку педагогічної
майстерності,

запропоновано

чотири

майстерності.

Результативний

блок

етапи

розвитку

забезпечує

педагогічної

визначення

базового,

достатнього та високого рівнів розвитку педагогічної майстерності за
допомогою

охарактеризованих

критеріїв

та

показників

педагогічної

майстерності. Кінцевим результатом впровадження моделі є позитивна
динаміка розвитку педагогічної майстерності.
Результати експериментального дослідження підтвердили ефективність
структурно-функціональної моделі розвитку педагогічної майстерності
викладачів

економічних

дисциплін

в

умовах

магістратури.

Після

формувального етапу експерименту кількість майбутніх викладачів з базовим
рівнем розвитку педагогічної майстерності зменшилась з 19 осіб (29,69 %) до
7 осіб (10, 94 %). Водночас зросла кількість майбутніх викладачів з достатнім
рівнем розвитку педагогічної майстерності з 29 осіб (45,3 %) до 32 осіб
(50 %). Щодо високого рівня, було виявлено зростання кількості майбутніх
викладачів з означеним рівнем розвитку педагогічної майстерності на
14,06 %

з

16

осіб

(25 %)

до

25

осіб

(39,06 %).

Застосування

багатофункціонального критерію Фішера довело статистичне значення
виявлених у ході експерименту змін.
5. З урахуванням результатів наукового пошуку, а також з метою
розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних
дисциплін розроблено та впроваджено в освітній процес закладів вищої
освіти навчальну програму та методичні рекомендації до спецкурсу
«Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін», програму
тренінгу розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін та інструктивно-методичні матеріали до нього.
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В

процесі

впровадження

означеного

навчально-методичного

забезпечення в умовах магістратури використовувалися традиційні (лекції,
практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи) та інтерактивні
(тренінг, дискусія з використанням мультимедійних технологій, робота в
малих групах, ділова гра, масові заходи) форми розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін. Запропоновані нами
традиційні (вербальні, наочні, практичні, методи за логікою сприйняття
змісту) та інтерактивні («мозковий штурм», портфоліо, аналіз конкретних
ситуацій,

проблемно-пошуковий,

метод

ігрових

технологій,

ігрове

проектування, презентації, імітаційні вправи) методи сприяли формуванню й
удосконаленню методики та власного стилю викладання економічних
дисциплін.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.

Подальшого

вивчення

потребують

механізми

впливу

інноваційних освітніх технологій на розвиток педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін та розвиток педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін в системі післядипломної освіти.
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Список публікацій здобувача за темою дисертації
Наукові праці, в яких опубліковано наукові результати дослідження:
1. Романюк, О. (2015). Наукові підходи до розвитку педагогічної
майстерності викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного
профілю. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1(10), 244−252.
2. Romaniuk, O. (2015). European experience in teacher education and
pedagogical mastery development. Comparative Professional Pedagogy, Vol. 5,
Issue 4, 87−92.
3. Романюк, О. (2018). Реалізація інноваційного підходу в професійно
спрямованій підготовці викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Витоки педагогічної майстерності, 21, 166−170.
4. Романюк, О. (2018). Структурно-функціональна модель розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури. Гірська школа Українських Карпат, 19, 100−104.
5. Романюк, О. (2019). Визначення рівня педагогічної майстерності
майбутніх викладачів економічних дисциплін із застосуванням авторського
тесту. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум імені
Т.Г.Шевченка, 1(157), 173−177.
6. Романюк, О. (2019). Організація експериментального дослідження
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури. Імідж сучасного педагога, 4(187), 33−37.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
7. Романюк, О. (2013). Професійно-педагогічна компетентність
викладача вищого навчального закладу. Від викладання дисциплін до
освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та
розвиток педагогічної майстерності: Науково-методична конференція,
Київ, 31 січня (с. 264). Київ: КНЕУ.
8. Романюк, О. (2013). Формування педагогічної майстерності
викладачів в умовах сучасної вищої школи. Іноземна мова професійного
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спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців зовнішніх
зносин: VI Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 31 травня
(с.75−76). Київ: Дипломатична академія України при МЗС України.
9. Романюк, О. (2017). Особливості професійної підготовки викладачів
у освітній системі Фінляндії. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у
контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: VI Міжнародний
науково-методологічний семінар, Хмельницький, 18 травня (с. 178−181).
Київ−Хмельницький: Термінова поліграфія.
10. Романюк, О. (2017). Сучасні педагогічні та організаційні умови
запровадження європейських стандартів у системі вищої економічної освіти
України. Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і
сучасність: Міжнародна науково-практична конференція до 60-річчя
кафедри філософії НУБіП України, Київ, 18−19 травня (с. 181−182). Київ:
«Міленіум».
11. Романюк, О. (2018). Інноваційний підхід до підготовки викладачів
економічних дисциплін. Формальна і неформальна освіта у вимірах
педагогіки

добра

Івана

Зязюна:

Міжнародна

науково-практична

конференція, Полтава, 5−6 березня (с. 129−131). Полтава: ТОВ «АСМІ».
12. Романюк, О. (2018). Тенденції розвитку професійної педагогічної
освіти в Нідерландах. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у
контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: VII Міжнародний
науково-методологічний семінар, Хмельницький, 17 травня (с. 63−66).
Київ−Хмельницький: Термінова поліграфія.
13. Романюк, О. (2019). Розвиток педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури. Неперервна педагогічна
освіта XXI століття: XVI Міжнародні педагогічно-мистецькі читання
пам’яті проф. О. П. Рудницької, Київ, 6 грудня (с. 134−137). Київ: Талком.
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Додаток В
Відомості про апробацію результатів дослідження
Основні

положення

та

результати

наукового

дослідження

обговорювалися на: міжнародних конференціях: VI Міжнародній науковопрактичній конференції «Іноземна мова професійного спрямування як
складова підготовки дипломатів та фахівців зовнішніх зносин» (Київ, 2013),
Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 20-й річниці
Дипломатичної академії України при МЗС України «Зовнішня політика і
дипломатія: український і світовий досвід» (Київ, 2015), VIII Міжнародній
науково-практичній конференції «Іноземна мова професійного спрямування
як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин»
(Київ, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Людина,
суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (до 60річчя кафедри філософії НУБіП України) (Київ, 2017), Міжнародній науковопрактичній конференції «Формальна й неформальна освіта у вимірах добра
Івана Зязюна» (Полтава, 2018), VIII Міжнародній науково-практичній
конференції

«Ефективність

організаційно-економічного

механізму

інноваційного розвитку вищої освіти України» (Київ, 2018), III Міжнародній
науково-практичній конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна
у вимірах сучасності та майбутнього» (Чернігів, 2019); XVI Міжнародних
педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ,
2018); всеукраїнських конференціях: Всеукраїнській науково-методичній
конференції «Від викладання дисциплін до освоєння наук: трансформація
змісту,

технологій

майстерності»

(Київ,

освітньої
2013),

діяльності
Звітній

та

розвиток

науково-практичній

педагогічної
конференції

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України за 2018 рік «Особистісний і професійний розвиток фахівців в умовах
сучасного ринку праці» (Київ, 2019); міжнародних науково-методологічних
семінарах: «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті
глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2017, 2018)
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Додаток Г
Методики визначення рівнів педагогічної майстерності майбутніх
викладачів економічних дисциплін
Додаток Г 1
Методика визначення мотивів професійної діяльності К. Замфір у
модифікації А. Реана
(Бордовская, Н., Реан, А. (2001). Педагогика. Учебник для вузов. СанктПетербург: Питер, с. 280-282)
Інструкція: Прочитайте нижчезазначені мотиви професійної
діяльності і дайте оцінку їх значущості для Вас за п’ятибальною шкалою.
№
1
2
3
4

5

6

7

Мотив професійної
діяльності
Грошовий заробіток
Прагнення до кар’єрного
зростання
Прагнення уникати
критику з боку колег
Прагнення уникнути
можливих покарань чи
неприємностей
Потреба в досягненні
соціального престижу та
поваги з боку інших
Задоволення від самого
процесу та результату
діяльності
Можливість найбільш
повної самореалізації у
професійній діяльності

Зовсім не
важливий

Не
важливий

Не зовсім
важливий

Важливий

Дуже
важливий

Визначення рівня мотивації: На основі отриманих результатів
визначається мотиваційний комплекс особистості – співвідношення трьох
видів мотивації: внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної
мотивації (ЗПМ) та зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ). Показники
мотивації обчислюються за такими формулами:
ВМ = (оцінка п. 6 + оцінка п. 7) : 2;
ЗПМ = (оцінка п. 1 + оцінка п. 2 + оцінка п. 5) : 3;
ЗНМ = (оцінка п. 3 + оцінка п. 4) : 2.
Показником рівня кожного типу мотивації буде число від 1 до 5
(можливо також і дробове).
До високого рівня мотивації належать мотиваційні комплекси таких
типів: ВМ > ЗПМ > ЗНМ; ВМ = ЗПМ > ЗНМ.
До достатнього рівня мотивації належать такі мотиваційні комплекси:
ВМ > ЗНМ > ЗПМ; ЗПМ > ЗНМ > ВМ.
До базового рівня мотивації належать такі типи мотиваційних
комплексів: ЗНМ > ЗПМ > ВМ; ЗНМ > ВМ > ЗПМ.
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Додаток Г-2
Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича
(Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press)
Інструкція: Вам пропонується перелік 36 цінностей (по 18 цінностей у
кожному списку). Ваше завдання полягає у тому, щоб розташувати їх у
порядку значущості для Вас як принципів, якими Ви керуєтесь у своєму
житті.
Уважно вивчіть перелік цінностей і, вибравши ту, яка для Вас є
найбільш значущою, позначте її цифрою «1» (бал). Потім виберіть другу
значущу цінність і позначте її цифрою «2» (бал). Виконайте те ж саме
стосовно усіх інших цінностей. Найменш важлива залишиться останньою і
буде позначена кількістю балів «18».
Виконуйте завдання не поспішаючи. Остаточний результат повинен
відображати Вашу позицію.
Список А (термінальні цінності)
1

активне діяльне життя (повнота життя)

2

життєва мудрість (зрілість суджень)

3

здоров’я (фізичне і психічне)

4

цікава робота

5

краса природи і мистецтва (відчуття прекрасного в природі та в мистецтві)

6
7

любов
матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів)

8

наявність добрих і вірних друзів

9

суспільне визнання (повага оточуючих)

10 пізнання (можливість розширення освіти, загальної культури, інтелектуальний
розвиток)
11 продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей і сил)
12 розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне вдосконалення)
13 розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
14 свобода (самостійність, незалежність)

Бал
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15 щасливе сімейне життя
16 щастя інших (добробут, розвиток інших людей, всього народу, людства в
цілому
17 творчість (можливість творчої діяльності)
18 впевненість у собі (внутрішня гармонія)
Список Б (інструментальні цінності)

2

акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, підтримувати порядок
у справах
вихованість (гарні манери)

3

високі запити (високі вимоги до життя)

4

життєрадісність (почуття гумору)

5

старанність (дисциплінованість)

6

незалежність (здатність діяти самостійно)

7

непримиренність до недоліків у собі та інших

8

освіченість (широта знань, високий рівень загальної культури)

1

Бал

9 відповідальність (почуття обов’язку, вміння дотримуватися свого слова)
10 раціоналізм (уміння логічно мислити, приймати зважені, раціональні рішення
11 самоконтроль (стриманість, самодисципліна)
12 сміливість у відстоюванні своєї думки
13 тверда воля (уміння наполягати на своєму, не відступати перед труднощами
14 терпимість (до поглядів і думок інших)
15 широта поглядів (здатність зрозуміти іншу точку зору, поважати інші смаки,
звичаї, звички)
16 чесність (правдивість, щирість)
17 ефективність у справах (працьовитість)
18 чуйність (дбайливість)

Визначення рівня ціннісних орієнтацій. Аналізуються термінальні
цінності під номерами 2, 4, 10, 12, 14, 17, 18 та інструментальні цінності під
номерами 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15.
Якщо перелічені цінності респондент оцінює балами від 1 до 6, ми
вважаємо їх найбільш значущими для респондента. Такі цінності ми
називаємо цінностями першого рівня.
Від 7 до 12 балів – цінності другого рівня.
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Від 13 до 18 балів – найменш значущі – цінності третього рівня.
Далі, на основі результатів стосовно цінностей першого рівня, як
найбільш

значущих

для

респондента,

визначаємо

рівень

ціннісних

орієнтацій.
Високий рівень ціннісних орієнтацій присвоюється респондентам, у
яких налічується від 9 до 12 цінностей першого рівня.
Достатній рівень ціннісних орієнтацій мають респонденти, у яких
налічується від 5 до 8 цінностей першого рівня.
Базовий рівень ціннісних орієнтацій присвоюється респондентам, у
яких налічується від 1 до 4 цінностей першого рівня.
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Додаток Г-3.1
Авторський тест для виявлення рівня психолого-педагогічної
компетентності майбутніх викладачів економічних дисциплін
(за матеріалами New York State Teacher Certification Examinations.
Preparation Guide. (2006). New York: New York State Education Department)
Інструкція: Вам пропонується відповісти на одинадцять запитань
тесту, обравши одну з запропонованих відповідей.
1. Група викладачів має завдання скласти новий навчальний план
вивчення економічних дисциплін, який ґрунтується на нових державних
стандартах.Якого з нижчезазначених принципів, на вашу думку, мають
дотримуватися

викладачі

для

забезпечення

розробки

ефективного

навчального плану?
А. Зосереджуватися на цілях отримання навичок, а не вивчення змісту,
в навчальному плані для кожного курсу.
Б. Для кожного курсу визначати цілі вивчення змісту й отримання
навичок різних ступенів складності для студентів з різними рівнями
підготовки.
В. Використовувати знання про попередній навчальний досвід та рівні
підготовки студентів для визначення змісту та навичок для кожного курсу.
Г. Для кожного курсу в економічних дисциплінах виділяти зміст і
навички, які мають чіткі міждисциплінарні зв’язки.
2. При складанні письмового тесту основною метою викладача має
бути скласти тест, який
А. Спонукає студентів застосовувати знання та навички в новий для
них спосіб.
Б. Виявляє стан засвоєння знань, умінь і навичок студентами.
3. Пошукове навчання є підходом до педагогічної діяльності, який слід
обирати викладачам, коли вони бажають забезпечити студентам можливості

266

А. Активної участі в процесі засвоєння знань.
Б. Вивчення нового змісту в стандартному просуванні від простішого
до складнішого.
В. Визначення чітких навчальних цілей та відстеження успіхів у
досягненні своїх цілей.
4. Що з нижченаведеного найвірогідніше є ознакою прискореного
вивчення навчальних дисциплін, а не елементом діяльності, спрямованої на
покращення навчання?
А. Участь у літніх навчальних програмах.
Б. Виконання програми екстерном.
В. Моделювання ситуації та участь у рольових іграх,
Г. Самостійне виконання проектів.
5. Групове навчання може бути особливо ефективним для студентів,
тому що воно:
А. Підвищує загальну навчальну продуктивність, надає студентам
відчуття власного внеску у виконання проекту.
Б. Дає змогу студентам, які мають різні рівні досягнень, виконувати
завдання на рівні, який мають одногрупники, котрі досягають високих
результатів.
В. Використовує зацікавленість студентів у соціальній взаємодії, для
того щоб підвищити мотивацію студентів до процесу навчання.
Г. Спонукає студентів використовувати різноманітніші методи та
підходи до дослідження більш поглиблених, складніших наукових тем.
6. Що із зазначеного нижче викладач має обговорити зі студентами,
коли пропонує їм вид завдання, який може бути для них новим?
А. Чи будуть студенти виконувати тест з матеріалу, за яким складено
завдання?
Б. Чи буде завдання оцінюватися за тими самими критеріями, що й
інші, з якими студенти знайомі?
В. Чого можуть студенти навчитися, виконавши це завдання?
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Г. Який попередній досвід виконання таких завдань зі студентами має
викладач?
7. Яка з нижчезазначених стратегій може найкращим чином розвинути
здатність усіх студентів до проектної діяльності?
А. Призначити студентам партнерів для надання допомоги впродовж
проекту та скласти розклад зустрічей партнерів.
Б. Запевнити студентів, що вони володіють усіма навичками та
здібностями, необхідними для виконання завдань проекту.
В. Організувати завдання проекту в поетапній послідовності та надати
студентам інструкції та поради щодо виконання кожного етапу.
Г. Пояснити студентам, як цілі проекту відповідають цілям більш
широкого навчального плану.
8. Яка з нижченаведених професійних стратегій найвірогідніше, на
вашу думку, призведе до кращої мотивації студентів та сприятиме
підвищенню рівня їхньої навчальної успішності?
А. Кожний викладач застосовує методики керування аудиторією, які
вважає найбільш комфортними.
Б. Викладачі співпрацюють з метою визначити, відібрати та
запровадити техніки керування аудиторією та інші методи роботи в
аудиторії, ґрунтуючись на успішному досвіді.
В. Група викладачів визначає правила, які повідомляються іншим
викладачам, котрі потім запроваджують ці правила в студентських
навчальних групах.
Г. Викладачі обирають колегу, яка представлятиме їхній колектив у
роботі з адміністрацією щодо визначення п’яти найкращих практичних
методик, які можуть бути використані за вибором кожного викладача.
9. Студенти можуть бути внутрішньо вмотивованими до навчання та
оволодіння навчальним матеріалом, коли вони:
А. Знають, що невдовзі буде протестовано розуміння ними змісту
навчального матеріалу.
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Б. Вважають, що робота, яку вони виконують, є цікавою та пов’язаною
з їхнім життям.
В. Відчувають, що виконання ними завдань є кращим порівняно з
виконанням тих самих завдань їхніми одногрупниками.
Г. Очікують, що вони отримають винагороду за досягнення навчальних
цілей.
10. Що з нижченаведеного вказує на один із аспектів ефективної
рефлективної практики?
А. Колегіальне наставництво має бути помірним, тому що може
стримувати власний рефлективний потенціал наставника.
Б. Щоб залишатися справді професійною, рефлективна практика має
виключити студентські ідеї, які ставлять під сумнів практичні методики
викладання (Романюк, О., 2017).
В. Процес рефлексії має бути вільним від зв’язків з концептуальними
рамками, які обмежують пошук і вирішення проблем.
Г. Викладачі-наставники мають створити атмосферу довіри та
вибудувати контекст для рефлексії, який є єдиним для кожної навчальної
ситуації.
11.

Яке

з

нижченаведених

тверджень

найкраще

характеризує

креативність студента?
А. Ідеї у студента виникають раптово, незначна кількість яких може
бути прийнятною для розв’язання певної проблеми.
Б. Рішення, що пропонуються студентом, зазвичай ґрунтуються на
усталених точках зору.
В. Рішення, запропоноване студентом, виявляється успішним, хоча
спочатку справляє враження нового та незвичайного.
Г. Здібності студента зазвичай застосовуються до всіх сфер навчання, а
не лише однієї.
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Визначення

рівня

психолого-педагогічної

компетентності

майбутніх викладачів економічних дисциплін: за кожну правильну
відповідь зараховується один бал.
Максимальна кількість балів – 11.
1 – 5 балів за тест відповідає базовому рівню психолого-педагогічної
компетентності;
6 – 8 балів – достатньому рівню;
9 – 11 балів – високому рівню.
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Додаток Г-3.2
Критерії авторського тесту для виявлення рівня психологопедагогічної компетентності майбутніх викладачів економічних
дисциплін
1. Розуміння особливостей складання навчальних планів та уміння
застосовувати знання про відповідні чинники та процеси при прийнятті
рішень щодо навчальних планів. (1−В).
2. Розуміння взаємозв’язку між оцінюванням та викладанням та уміння
використовувати

формальне

та

неформальне

оцінювання

з

метою

ознайомлення зі студентами, планування навчального процесу, контролю
розуміння студентами навчального матеріалу та внесення ефективних змін у
викладацьку діяльність. Знання різних оцінювальних стратегій, уміння
аналізувати дані оцінювання з багатьох джерел для прийняття рішень
стосовно викладання, здійснювати відбір формувальних та підсумкових видів
оцінювання, які відповідають навчальним цілям, що ведуть до досконалого
володіння студентами навчальним предметом. Уміння застосовувати знання
стратегій оцінювання та використовувати оцінювання для відстеження
розуміння студентами навчального матеріалу та керування викладанням.
(2−Б).
3-5. Розуміння різних підходів до викладацької діяльності та вміння
використовувати ці знання для сприяння навчальній діяльності студентів.
Знання особливостей викладення навчального матеріалу та методик, які
сприяють кращому розумінню його змісту, уміння використовувати
мотиваційні стратегії для залучення та зацікавлення всіх студентів,
застосовувати відповідні навчальні методи для розвитку компетентності в
галузі науки, що вивчається, аналізувати прогалини в розумінні студентами
змісту матеріалу для покращення викладання. Уміння оцінювати різні
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навчальні стратегії, підходи та цілі навчання відносно особливостей розвитку
та потреб студентів. (3−А, 4−Б, 5−В).
6-7. Розуміння принципів і процедури організації проведення занять і
вміння застосовувати такі знання для розвитку навчальної діяльності
студентів та сприяння отриманню ними кращих результатів у досягненні
навчальних цілей. (6−В, 7−В).
8-9. Розуміння зв’язку між мотивацією та досягненнями студентів,
принципів та практичних методів мотивації та способів ефективного
застосування таких принципів і методів з метою сприяння активній участі
студентів у процесі навчання, засвоєнню ними навчального матеріалу,
розвитку їхньої самомотивації та самостійності. Вміння продемонструвати
знання про внутрішню та зовнішню мотивацію. Розуміння основ теорії
спілкування. (8−Б, 9−Б).
10. Уміння продуктивно аналізувати свою діяльність та знання шляхів
удосконалення професійних знань, умінь і навичок та підвищення
ефективності педагогічної діяльності. Уміння визначати відповідні цілі
професійного

розвитку

для

підвищення

ефективності

викладацької

діяльності, що ґрунтується на потребах викладача та студентів. Уміння
аналізувати та застосовувати результати досліджень з метою покращення
викладання та студентської успішності. (10−Г).
11.

Уміння

впроваджувати

аналізувати

ефективні

навчальне

практичні

середовище,

методики,

які

визначати

та

заохочують

до

інноваційної діяльності та створюють сприятливу атмосферу відкритості,
дослідництва, справедливості та налаштовують на досягнення успіху для всіх
студентів. (11−В).
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Додаток Г-4
Експрес-діагностика організаторських здібностей
(М. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов)
(Фетискин, Н., Козлов, В., & Мануйлов, Г. (2002). Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых групп, с.190)
Інструкція: Вам пропонуються 20 питань, які вимагають чітко
визначеної відповіді «так» або «ні». У бланку відповідей слід поруч із
номером поставити Ваш варіант відповіді.
Опитувальник:
1. Чи часто Вам вдається переконати своїх друзів чи колег у правильності
своєї точки зору?
2. Чи часто Ви потрапляєте в такі умови, коли важко визначитися з тим, як
діяти?
3. Чи приносить Вам задоволення громадська робота?
4. Чи легко Ви змінюєте свої плани?
5. Чи любите Ви вигадувати чи організовувати ігри, змагання, розваги?
6. Чи часто Ви відкладаєте на завтра те, що можна зробити сьогодні?
7. Чи прагнете Ви до того, щоб оточуючі діяли відповідно до Ваших думок
або порад?
8. Чи правда, що у Вас рідко бувають конфлікти з друзями, якщо вони не
дотримуються своїх зобов’язань?
9. Чи часто Ви в своєму колі берете на себе ініціативу під час прийняття
рішень?
10. Чи правда, що нові умови чи обставини можуть спочатку порушити Ваш
звичний спосіб життя?
11. У Вас, як правило, виникає почуття розпачу, коли щось із задуманого не
виходить?
12. Чи викликає у Вас роздратування, коли доводиться виступати в ролі
посередника?
13. Чи активні Ви під час зборів?
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14. Чи правда Що Ви намагаєтесь уникати ситуацій, коли потрібно доводити
свою правоту?
15. Чи викликають у Вас роздратування прохання?
16. Чи правда, що Ви, як правило, йдете на поступки друзям?
17. Чи з задоволенням Ви берете участь у підготовці та організації святкових
заходів?
18. Чи викликає у Вас роздратування, коли спізнюються?
19. Чи часто до Вас звертаються за порадою?
20. Чи вдається Вам дотримуватися свого слова?
Визначення

рівня

організаторських

здібностей.

Для

аналізу

отриманих результатів застосовується такий ключ:
«Так»: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20.
«Ні»: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16.
Далі обчислюється сума відповідей, що збігаються з ключем.
Коефіцієнтом організаторських здібностей є дріб, у якому чисельником є
сума збігів з ключем, помножена на 100%, а знаменником – 20.
Якщо коефіцієнт організаторських здібностей респондента є меншим,
ніж 40%, рівень організаторських здібностей вважається базовим. Коефіцієнт
40-70%

свідчить про

достатній

рівень

організаторських

здібностей.

Коефіцієнт вищий, ніж 70%, дає підстави вважати рівень організаторських
здібностей респондента високим.
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Додаток Г-5
Методика оцінки рівня комунікабельності
(Тест В. Ряховського)
(Бодалев, А. (Ред.). (2011). Психология общения. Энциклопедический
словарь. Москва: Изд-во «Когито-Центр»)
Інструкція: Для визначення рівня комунікабельності Вам слід дати
відповіді на запропоновані нижче запитання, використовуючи три варіанти:
«так», «іноді» та «ні».
№ Запитання
Так Іноді Ні
1 У Вас передбачається ординарна чи ділова зустріч. Чи впливає її
очікування на Ваш звичний спосіб життя?
2 Чи відкладаєте Ви візит до лікаря до останнього моменту?
3 Чи викликає у Вас збентеження або незадоволення доручення
виступити з доповіддю, повідомленням, інформацією на нараді,
зборах або інших подібних заходах?
4 Вам пропонують виїхати у відрядження до міста, в якому Ви ніколи
не бували. Чи будете Ви докладати максимальних зусиль, щоб
уникнути цього відрядження?
5 Чи любите Ви ділитися своїми проблемами?
6 Чи викликає у Вас роздратування, якщо хтось незнайомий на вулиці
звертається до Вас із проханням (показати дорогу, відповісти на
яке-небудь запитання)?
7 Чи вірите Ви, що існує проблема «батьків і дітей» і люди різних
поколінь відчувають труднощі в розумінні один одного?
8 У ресторані чи в їдальні Вам подали явно неякісну страву. Чи
змовчите Ви і лише, розсердившись, відсунете тарілку?
9 Чи буде Вам незручним нагадати комусь із знайомих, що він забув
повернути Вам гроші, які позичив?
10 Чи правда, що, опинившись один на один з незнайомою особою, Ви
не вступите з нею у розмову і Вам буде обтяжливо, якщо першою
заговорить вона?
11 У Вас викликає жах будь-яка черга, де б вона не була (в магазині,
бібліотеці). Чи відмовитеся Ви від свого наміру?
12 Чи боїтеся Ви брати участь у якій-небудь комісії з розгляду
конфліктних ситуацій?
13 Чи правда, що у Вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінки
творів літератури, мистецтва та жодних чужих думок з приводу
цього Ви не сприймаєте?
14 Почувши десь у кулуарах висловлювання явно помилкової точки
зору з добре відомого Вам питання, чи вирішите Ви змовчати і не
долучитися до суперечки?
15 Чи викликає у Вас роздратування чиє-небудь прохання допомогти
розібратися в тому чи іншому питанні чи навчальній темі?
16 Вам краще викласти свою точку зору (думку, оцінку) в письмовій
формі, ніж в усній?
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Визначення рівня комунікабельності. Для кількісної обробки
отриманих даних використовуються ключі, в яких вказані бали за обраний
варіант відповіді: «так» − 2 бали; «іноді» − 1 бал; «ні» − 0 балів. Рівень
комунікабельності визначається за класифікатором.
Класифікатор тесту:
30-32 бали. Ви явно не є комунікабельним, і це Ваша біда, оскільки
страждаєте від цього Ви самі. Але й близьким до Вас людям теж нелегко. На
Вас важко покластися у справі, яка вимагає групових зусиль.
25-29 балів. Ви замкнений, неговіркий, любите самотність, і тому у
Вас, напевне, мало друзів. Нова робота та необхідність нових контактів якщо
не викликає у Вас паніку, то надовго виводить із рівноваги.
19-24 бали. Ви певною мірою комунікабельний та в незнайомій
ситуації почуваєтеся цілком упевнено.
14-18 балів. У Вас нормальна комунікабельність.
9-13 балів. Ви досить комунікабельний (іноді навіть понад міру).
Допитливий, говіркий, любите висловити свою думку з різних питань, що,
буває, викликає роздратування оточуючих.
4-8 балів. Ви дуже комунікабельний. Скрізь почуваєтеся комфортно.
Беретеся за будь-яку справу, хоч і не завжди можете довести її до кінця.
0-3 бали. Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви
балакучий, багатослівний, судите про проблеми, в яких є зовсім
некомпетентним. Запальний, вразливий, нерідко буваєте необ’єктивним.
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Додаток Г-6
Методика діагностики індивідуальної міри вираженості
рефлексивності А. Карпова
(Карпов, А. (2002). Рефлексивность как психическое свойство и
методика ее диагностики. Психологический журнал, 24 (5), с. 45-57)
Інструкція: Вам пропонується дати відповіді на подані нижче
твердження опитувальника. У бланку відповіді навпроти

запитання

проставте, будь ласка, цифру, яка відповідає варіанту Вашої відповіді:
1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 − можливо, що невірно; 4 – не
знаю; 5 – можливо, що вірно; 6 – вірно; 7 – цілком вірно.
Опитувальник:
1. Прочитавши гарну книгу, я завжди потім довго думаю про неї;
хочеться її з ким-небудь обговорити.
2. Коли мене раптом про щось несподівано запитують, я можу
відповісти перше, що спало на думку.
3. Перш, ніж здійснити телефонний дзвінок у справі, я зазвичай
подумки планую розмову.
4. Зробивши якусь помилку, я довго потім не можу позбавитися думок
про неї.
5. Коли я розмірковую над чимось або веду бесіду з іншою людиною,
мені буває цікаво раптом згадати, що стало початком ланцюжка думок.
6. Починаючи виконувати складне завдання, я намагаюсь не думати
про труднощі, які на мене очікують.
7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі
мають другорядне значення.
8. Буває так, що я не можу зрозуміти, чому хто-небудь мною
незадоволений.
9. Я часто ставлю себе на місце іншого.
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10. Для мене важливо в деталях уявити собі хід роботи, яку я маю
виконати.
11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не
склав план.
12. Я надаю перевагу діям, а не роздумам над причинами своїх невдач.
13. Я досить легко приймаю рішення стосовно придбання коштовної
речі.
14. Як правило, щось задумавши, я обмірковую свої ідеї, уточнюючи
деталі, розглядаючи всі варіанти.
15. Я турбуюсь про своє майбутнє.
16. Думаю, що в більшості ситуацій потрібно діяти швидко, керуючись
першою ідеєю, що спала на думку.
17. Інколи я приймаю необдумані рішення.
18. Закінчивши розмову, я інколи продовжую її подумки, наводячи все
нові й нові аргументи.
19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в
ньому винен, я починаю з себе.
20. Перш, ніж прийняти рішення, я завжди все ретельно обмірковую і
зважую.
21. У мене бувають конфлікти від того, що я інколи не можу
передбачити, якої поведінки очікують оточуючі.
22. Інколи, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки веду
з нею діалог.
23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття
викликають у інших людей мої слова і вчинки.
24. Перш, ніж зробити зауваження комусь іншому, я обов’язково
подумаю, якими словами це краще зробити, щоб його не образити.
25. Розв’язуючи складну проблему, я думаю над нею навіть тоді, коли
займаюсь чимось іншим.
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26. Якщо я з кимось вступаю в конфлікт, то в більшості випадків не
вважаю себе винним.
27.Я рідко шкодую про сказане.
Визначення рівня рефлексивності. З наданих тверджень 15 є
прямими (номери тверджень: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25).
Інші 12 – обернені твердження. Для отримання підсумкового балу додаються
в прямих твердженнях цифри, які відповідають наданим респондентами
відповідям, а в обернених – значення, замінені на ті, що будуть отримані
внаслідок інверсії шкали відповідей, тобто 1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1.
Суму отриманих балів переводять у стени таким чином:
Стени

0

Тестові
бали

0- 81- 101- 108- 114- 123- 131- 140- 148- 157- 172 і
80 100 107 113 122 130 139 147 156 171 вище

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Результати опитування, які дорівнюють або перевищують 7 стенів,
свідчать про високий рівень рефлексивності.
Результати в межах від 4 до 6 стенів є показниками достатнього рівня
рефлексивності.
Показники менші, ніж 4 стени, є свідченням базового рівня
рефлексивності.
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Додаток Д-1
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРОГРАМА
спецкурсу розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури
ВСТУП
Програма вивчення спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» складена з метою формування компонентів
педагогічної майстерності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти у закладі вищої освіти економічного профілю у процесі здійснення
педагогічної підготовки та формування готовності до викладацької
діяльності.
Предметом вивчення спецкурсу є педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін.
Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка і психологія вищої освіти,
культурологія, філософія, методика викладання у закладах вищої освіти.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ
Спецкурс «Педагогічна майстерність викладачів економічних
дисциплін» має за мету формування компонентів педагогічної майстерності
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у закладі вищої
освіти економічного профілю під час професійної підготовки та формування
готовності до педагогічної, дослідної, організаційної, управлінської
діяльності, стимулювання у майбутніх викладачів потреб професійного
саморозвитку, самореалізації.
Завданнями спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» є поглиблене вивчення найсуттєвіших
характеристик педагогічної діяльності, основ педагогічної майстерності,
теорії педагогічної культури, основ педагогічної взаємодії (етики
педагогічної діяльності та мовлення, особливостей організації та реалізації
педагогічної взаємодії та управління освітнім процесом), критеріїв, які
розкривають рівень компетентності викладача; аналіз педагогічних ситуацій,
який ґрунтується на теоретичних засадах професійної педагогічної взаємодії;
формування і розвиток творчого мислення, пошук альтернативних способів
вирішення навчально-педагогічних ситуацій, доцільних засобів для
ефективного здійснення педагогічної взаємодії; оволодіння технікою
керування своїм психологічним станом і прийомами встановлення контакту у
педагогічній взаємодії; усвідомлення необхідності об’єктивного самоаналізу,
самоконтролю, саморозвитку,вивчення існуючих практик для професійного
зростання.
В результаті вивчення спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» студенти повинні знати:
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– сучасні теоретичні засади педагогічної діяльності;
– специфічні особливості компонентів педагогічної діяльності та
культури викладача закладу вищої освіти;
− основні характеристики педагогічної майстерності;
– особливості організації освітнього процесу;
– засади управління освітнім процесом;
– сутність педагогічної техніки та її елементи;
– теоретичні основи впровадження інтерактивних методик та інших
форм організації навчальної діяльності;
− прийоми педагогічної взаємодії;
− особливості, сутність, завдання та функції професійно-педагогічного
спілкування, етику педагогічної діяльності та мовлення, вимоги до техніки
мовлення викладача;
− складові невербальної поведінки викладача;
− вимоги і принципи педагогічного такту;
– типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях,
способи їх вирішення;
– специфіку педагогічного впливу на особистість;
– шляхи професійного самовдосконалення та теорію самоуправління.
В результаті вивчення спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» студенти повинні вміти:
– раціонально використовувати різноманітні методи організації і
планування педагогічної діяльності та освітнього процесу в умовах закладу
вищої освіти, визначати завдання педагогічної діяльності та створювати
відповідні умови для педагогічної взаємодії;
– реалізовувати альтернативні методи організації навчальної діяльності
студентів на заняттях;
– використовувати методи науково-педагогічного дослідження;
– використовувати методи аналізу різноманітних педагогічних
ситуацій;
– застосовувати різноманітні методики розвитку творчості у студентів;
– застосовувати прийоми педагогічної техніки для ефективної
організації освітнього процесу з урахуванням потреб та інтересів студентів з
метою стимулювання їх пізнавальної активності ;
– володіти засобами вербального та невербального педагогічного
впливу;
– аналізувати конфлікти і знаходити способи їх вирішення;
– керувати власним психологічним станом, мовою;
− здійснювати самоаналіз професійного розвитку.
Вивчення
спецкурсу
«Педагогічна
майстерність
викладачів
економічних дисциплін» пропонується у другому триместрі першого року
навчання в магістратурі денної форми навчання, для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання – у першому
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триместрі другого року навчання і його завершення заліком. Навчальний
план спецкурсу передбачає:
– лекції: 16 годин (денна форма навчання), 14 годин (заочна форма
навчання);
– практичні заняття: 20 годин (денна форма навчання), 8 годин (заочна
форма навчання);
– самостійну роботу студентів: 18 годин (денна форма навчання), 32
години (заочна форма навчання).
Загальна кількість годин – 54. За умовами кредитно-модульної системи
спецкурс «Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін»
відповідає 1,5 заліковим кредитам.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ СПЕЦКУРСУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади педагогічної майстерності
ТЕМА 1. Поняття педагогічної майстерності
Поняття
педагогічної
майстерності.
Джерела
педагогічної
майстерності. Компоненти педагогічної майстерності. Умови, способи
розвитку педагогічної майстерності викладача. Критерії та рівні розвитку
педагогічної майстерності.
ТЕМА 2. Психолого-педагогічні вимоги
до особистості викладача закладу вищої освіти
Поняття педагогічної культури, її компоненти. Педагогічні здібності та
педагогічний досвід як основні ознаки педагогічної культури. Педагогічний
такт, умови його розвитку. Сутність, мета та завдання професійного
саморозвитку. Саморозвиток як процес і вид діяльності (мотивація, засоби,
методи). Зміст професійного саморозвитку. Самоорганізація та планування
викладачем своєї діяльності. Стимулювання саморозвитку, складання
програми саморозвитку. Педагогічна рефлексія.
ТЕМА 3. Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності
Поняття про педагогічну техніку. Компоненти педагогічної техніки:
вміння керувати собою, володіти своєю мімікою, пантомімікою, емоціями,
мовленням і вміння впливати на особистість і колектив, техніки організації
контакту, активного слухання, навіювання. Принципи та прийоми
педагогічної техніки, критерії їх ефективного застосування. Внутрішня
техніка: формування здатності педагога до саморегулювання. Прийоми
керування емоційним станом, розвиток упевненості та оптимізму. Зовнішня
техніка. Невербальні та вербальні засоби зовнішньої техніки. Прийоми та
основні операції педагогічного впливу.
ТЕМА 4. Професійно-педагогічне спілкування
Роль педагогічного спілкування в організації освітнього процесу.
Поняття професійно-педагогічного спілкування як особливої форми взаємодії
викладача і студентів. Особливості, функції, види, структура педагогічного
спілкування. Стилі професійно-педагогічного спілкування. Техніка
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спілкування. Поняття комунікативності і комунікабельності. Роль уваги у
спілкуванні, напрями її розвитку. Способи комунікативного впливу, їх
особливості та взаємозв’язок у педагогічній взаємодії.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти педагогічної майстерності
ТЕМА 5. Професійно-педагогічна діяльність і професійне становлення
магістрантів як викладачів економічних дисциплін
Суспільна роль професії викладача. Поняття професійної діяльності
викладача. Структура
професійно-педагогічної діяльності. Функції
викладача: виховна, освітня, розвивальна, методична. Специфіка мети,
суб’єкта, об’єкта, засобів та результату діяльності педагога. Професійне
становлення викладача в умовах магістратури закладу вищої освіти
економічного профілю.
ТЕМА 6. Педагогічний імідж викладача закладу вищої освіти
Поняття педагогічного іміджу. Взаєморозвиток і взаємозалежність
іміджу закладу вищої освіти та педагогічного іміджу викладача. Структура та
шляхи формування педагогічного іміджу. Компоненти та механізми
формування особистого іміджу викладача.
ТЕМА 7. Педагогічні конфлікти: передбачення та шляхи вирішення
Поняття про конфлікти у педагогічних ситуаціях. Типологія
конфліктів, причини їх виникнення і шляхи вирішення. Структура, динаміка
конфліктів у педагогічних ситуаціях. Поведінка викладача у конфліктних
ситуаціях.
ТЕМА 8. Шляхи розвитку педагогічної майстерності
Сутність і структура педагогічних інновацій та інноваційних
педагогічних технологій. Навчально-методична діяльність у закладах вищої
освіти. Педагогічна технологія формування самостійної дослідницької
діяльності. Вивчення передового досвіду викладачів як один із шляхів
розвитку педагогічної майстерності.
3. СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ
Назва змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
с. р.
л
п
Модуль 1. Теоретичні засади педагогічної майстерності
Тема 1. Поняття
педагогічної
6
2
2
2
6
2
майстерності
Тема 2.
Психологопедагогічні
вимоги
до
7
2
2
3
7
2
особистості
викладача
закладу
вищої
освіти

с. р.

4

5
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Тема 3.
Педагогічна
техніка як основа
педагогічної
8
2
4
2
8
2
майстерності
Тема 4.
Професійнопедагогічне
6
2
2
2
6
2
спілкування
Разом, модуль 1
27
8
10
9
27
8
Модуль 2. Практичні аспекти педагогічної майстерності
Тема 5.
Професійнопедагогічна
7
2
2
3
6
2
діяльність
і
професійне
становлення
магістрантів
як
викладачів
економічних
дисциплін
Тема 6.
Педагогічний
5
2
2
1
8
2
імідж викладача
закладу
вищої
освіти
Тема 7.
Педагогічні
конфлікти:
передбачення та
10
2
4
4
10
2
шляхи вирішення
Тема 8. Шляхи
розвитку
5
2
2
1
3
педагогічної
майстерності
Разом, модуль 2
27
8
10
9
27
6
Усього годин
54
16
20
18
54
14

2

4

2

2

4

15

4

2

4

2

6

3

4
8

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1

2
3
4
5

Назва теми

Кількість годин

1.1. Теоретичні засади педагогічної майстерності:
поняття педагогічної майстерності, її компоненти,
умови розвитку педагогічної майстерності викладача
2.1. Сутність професійного саморозвитку
3.1. Поняття педагогічної техніки. Педагогічна
техніка як організація поведінки викладача
3.2. Принципи, прийоми педагогічної техніки,
критерії їх ефективного застосування
4.1. Професійно-педагогічне спілкування, його
сутність, особливості, функції, види, структура

2

2
2
2

2

17
32
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6
7
8

9

10

5.1. Етапи розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін
6.1. Умови формування педагогічного іміджу
викладача закладу вищої освіти
7. 1. Поняття про конфлікти у педагогічних
ситуаціях. Типологія і структура педагогічних
конфліктів
7.2. Причини виникнення і динаміка педагогічних
конфліктів. Поведінка викладача в конфліктних
ситуаціях
8.1. Сутність і структура сучасних педагогічних
інновацій та технологій

Разом

2
2

2
2

2
20

5. САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2

3
4
5

6
7
8

Разом

Назва теми
1.1. Джерела педагогічної майстерності. Педагогикласики про професійну майстерність вчителя
2.1. Педагогічна культура викладача закладу вищої
освіти. Самовиховання як шлях розвитку педагогічної
майстерності. Методи і прийоми самовиховання
3.1. Прийоми педагогічного впливу
4.1. Стилі педагогічного спілкування. Підготовка до
модульного контролю №1
5.1. Умови ефективного професійного становлення
викладачів економічних дисциплін. Критерії та рівні
розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін
6.1. Взаєморозвиток і взаємозалежність іміджу
закладу освіти та іміджу педагога
7.1. Шляхи вирішення конфліктів у педагогічних
ситуаціях
8.1. Вивчення передового досвіду педагогів закладів
вищої освіти як один із шляхів розвитку педагогічної
майстерності. Підготовка до модульного контролю
№2

Кількість годин

2
3

2
2

3

1
4

1

18

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Суспільна роль педагога закладу вищої освіти.
2. Рольовий репертуар викладача закладу вищої освіти економічного
профілю.
3. Професійні цінності та особистісні якості викладача закладу вищої освіти.
4. Педагогічна майстерність і авторитет викладача.
5. Підходи до розвитку педагогічної майстерності у світовій педагогічній
науці та їх практичне застосування.
6. Педагогічна творчість і творче мислення та їх роль у професійному
становленні викладачів економічних дисциплін.
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7. Здібності до педагогічної діяльності як один із елементів педагогічної
майстерності.
8. Сутність педагогічної спрямованості викладача.
9. Правила і техніки педагогічного спілкування.
10. Стилі та стратегії педагогічного керівництва.
11. Культура професійного мовлення і ораторська майстерність викладача.
12. Творчість і креативність: спільні риси та відмінності. Розвиток творчих
здібностей.
13. Проблема емоційного вигорання педагога. Виявлення проблеми та шляхи
її розв’язання.
14. Науково-дослідницька діяльність викладача закладу вищої освіти як
різновид педагогічної творчості.
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі викладання застосовуються як традиційні (вербальні, наочні,
практичні, методи за логікою сприйняття змісту навчального матеріалу), так і
новітні інтерактивні методи навчання («мозковий штурм», портфоліо,
вивчення кейсів, проблемно-пошуковий метод, презентації, імітаційні
вправи, метод ігрових технологій, ігрове проектування).
8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ
Використовуються такі методи контролю: модульний контроль,
поточний контроль, тестовий контроль, усне опитування, творчі завдання,
творчі есе, індивідуальні науково-дослідні завдання, презентації, доповіді та
повідомлення.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
дисципліни

Оцінка
ECTS

90-100
80-89
70-79
66-69
60-65
21-59

А
В
С
D
E
FX

0-20

F

Оцінка за національною шкалою
Для іспиту, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

Для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
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Додаток Д-2
Методичні рекомендації до спецкурсу
«Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін»
Зважаючи на те, що педагогічна майстерність ґрунтується на потребі
майбутніх викладачів у розвитку педагогічної майстерності, ми пропонуємо
для впровадження в освітній процес в умовах магістратури закладу вищої
освіти економічного профілю спецкурс «Педагогічна майстерність
викладачів економічних дисциплін».
Спецкурс «Педагогічна майстерність викладачів економічних
дисциплін» має за мету формування та розвиток кожного з структурних
компонентів педагогічної компетентності студентів магістратури закладу
вищої освіти економічного профілю (мотиваційно-ціннісного, когнітивного,
діяльнісного та рефлексивного) під час педагогічної підготовки, а також
формування у них готовності до педагогічної, дослідницької, організаційної,
управлінської діяльності з урахуванням потреби майбутніх викладачів
економічних дисциплін у самореалізації (Романюк, О., 2019c, с. 135).
Завдання спецкурсу полягають у ознайомленні студентів магістратури
та поглибленому вивченні ними теоретичних основ педагогічної
майстерності, культури, етики діяльності викладача закладу вищої освіти,
особливостей керування освітнім процесом та організації педагогічної
діяльності у закладі вищої освіти, критеріїв, за якими визначається
компетентність викладача; у формуванні та розвитку творчого мислення;
пошуку альтернативних ефективних шляхів вирішення навчальнопедагогічних ситуацій.
Впровадження спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів
економічних дисциплін» не обмежується застосуванням зазначених
традиційних форм розвитку педагогічної майстерності (лекцій, практичних
занять, самостійної роботи). Ми пропонуємо також використання таких
інтерактивних форм, як тренінг, дискусія з застосуванням мультимедійних
технологій, робота в малих групах, ділова гра, масові заходи (конференція,
«круглий стіл») під час вивчення спецкурсу, фахових дисциплін, виконання
самостійної роботи, проведення заходів поза освітнім процесом для розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури.
Заняття у формі тренінгу зорієнтовані на те, щоб допомогти майбутнім
викладачам економічних дисциплін засвоїти певні моделі професійнопедагогічної діяльності на рівні майстерності під час навчання в магістратурі.
Тренінг розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури передбачає досягнення таких цілей:
− актуалізувати отримані психолого-педагогічні знання, наявні вміння
застосовувати фахову академічну підготовку в змодельованих педагогічних
ситуаціях;
− розвинути у майбутніх викладачів економічних дисциплін
усвідомлення власного професійного Я;
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− проаналізувати в якій мірі студенти магістратури сприймають себе у
професії викладача;
− сформувати у майбутніх викладачів навички здійснення
професійного розвитку і самовдосконалення.
Кожне заняття у «Тренінгу розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін» (Додаток Ж) складається з низки вправ,
що мають за мету розвиток окремих компонентів педагогічної майстерності у
студентів магістратури закладу вищої освіти економічного профілю. Тренінг
рекомендується впроваджувати в межах спецкурсу «Педагогічна
майстерність викладачів економічних дисциплін» і як методичне
забезпечення для практичних занять з фахових дисциплін.
Все більшого поширення набуває дискусія як форма розвитку
педагогічної майстерності. Дискусія – це дослідження, колективне
обговорення спірних питань, вільний обмін думками, ідеями між
учасниками. Метою дискусії є виявити відмінності в розумінні порушених
проблем, встановити істину, дійти спільної точки зору. Педагогічна дискусія
сприяє розвитку критичного, логічного мислення майбутніх викладачів,
навичок самооцінки професійної діяльності. Колективний аналіз освітніх
процесів і педагогічних явищ дає змогу сформулювати певні висновки та
пропозиції, необхідні для задоволення професійних потреб викладачів
економічних дисциплін. Важливим є попереднє вивчення студентами
магістратури питань, які висуваються для дискусії, опрацювання літератури,
перегляд інших інформаційних ресурсів за темою з метою визначення
власної позиції з проблеми і формулювання висновків та рекомендацій щодо
її розв’язання. Наприклад, після вивчення проблем конфліктів у педагогічних
ситуаціях, їх сутності та функцій ми пропонуємо проведення дискусії «Два
погляди на функції конфлікту». Викладач пропонує дві протилежні точки
зору на проблему педагогічних конфліктів: позитивні та негативні функції
конфліктів, а учасники дискусії мають обґрунтувати одну з них. Роль
викладача полягає в тому, щоб вести дискусію, розкриваючи, уточнюючи
аргументи. Коли всі думки висловлено і висновки зроблено, викладач
підбиває підсумки дискусії, звертаючи увагу на правильні твердження,
аналізує та доводить помилковість інших. Дискусія може проводитися як на
практичному занятті, так і в асинхронному режимі під час виконання
самостійної роботи (електронна дискусія), коли кожний учасник у зручний
час, спілкуючись у форумі, може ознайомитися з ходом попереднього
обговорення і долучитися до дискусії.
Іншою формою, рекомендованою нами для розвитку педагогічної
майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури, є
робота в малих групах, за якої групи з 3-5 студентів включаються в освітній
процес, виконуючи роль основного інструмента навчання. Студенти
отримують завдання, за виконання якого вони відповідають незалежно від
попереднього розподілу ролей, який здійснюється учасниками групи
самостійно.
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Наведемо приклад такого завдання, що має за мету узагальнення
теоретичних знань майбутніх викладачів економічних дисциплін з питань
сучасних педагогічних технологій. Викладач пропонує закриті картки, на
яких зазначено терміни: інновація; педагогічна технологія; концепція; форма
навчання; метод навчання; прийом навчання; оптимізація; диференціація.
Лідер групи обирає картку. Після обговорення в групі один з учасників
характеризує зазначене поняття. Викладач оцінює відповіді груп.
Серед переваг такої форми розвитку педагогічної майстерності ми
можемо назвати активну залученість учасників, обмін знаннями і досвідом,
співробітництво в групі, високий рівень мотивації досягнення кращих
результатів і, як наслідок, найвищий рівень ефективності, тісний зв’язок з
темою, що вивчається. Недоліком застосування цієї форми може бути
ймовірність виникнення конфліктів під час обговорення і виконання
завдання.
Дедалі ширше застосовуються ігрові форми у процесі розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів. Їх ефективність ґрунтується
на інтенсивності передавання знань, можливості розвитку самостійності.
Метою ділової гри є підготувати майбутніх викладачів до розв’язання
складних педагогічних проблем шляхом застосування конкретних
альтернативних дій. У ході ділової гри студенти магістратури, як майбутні
викладачі економічних дисциплін, вчаться оперативно аналізувати можливі
педагогічні ситуації, приймати оптимальні рішення, обирати найдоцільніші
форми і методи здійснення педагогічної діяльності, розв’язувати економічні
проблеми. Розрізняють рольові та управлінські ігри, під час яких є
необхідність у прийнятті рішень у взаємодії з іншими студентами. Такі ігри
характеризуються значним рівнем емоційного впливу на їх учасників. Вони
сприяють розвитку вміння спілкуватися, розвивають навички співпраці.
Ділові ігри можуть відбуватися такими двома способами: учасники гри
імпровізують свої ролі або викладач надає учасникам описи їх ролей і
учасники можуть розіграти гру ще раз, помінявшись ролями. Роль викладача
у проведенні ділових ігор є багатоплановою: до початку гри він є
інструктором, який пояснює зміст, порядок гри, у процесі гри –
консультантом, під час підбиття підсумків – головним суддею та керівником.
Ділові ігри проводяться зазвичай з використанням сучасних мультимедійних
технологій.
Під час вивчення теми «Психолого-педагогічні вимоги до особистості
викладача закладу вищої освіти» ми пропонуємо проведення ділової гри
«Саморозвиток викладача: самоціль чи необхідність?». Метою ділової гри є
залучити студентів магістратури закладу вищої освіти економічного профілю
до обговорення питань, пов’язаних з саморозвитком викладача; актуалізувати
їхні знання щодо самовдосконалення викладача; сприяти позитивному
ставленню до реформ у освіті та усвідомленню суспільної ролі викладача;
посилити мотивацію майбутніх викладачів економічних дисциплін до
самоосвітньої діяльності. Для проведення гри формуються 4 аналітичні групи
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(студенти магістратури) та група експертів (викладачі економічних
дисциплін). Кожна аналітична група має окреме питання, з приводу якого
висловлює свої думки: 1. Чи є самовдосконалення одним із шляхів розвитку
педагогічної майстерності? 2. Чи сприяє саморозвиток викладача розвитку
соціальної, комунікативної та інформаційної компетентності? Яким чином?
3. Самоосвіта: міф чи реальність? 4. Яке значення має саморозвиток для
викладача, студента, закладу вищої освіти, держави? Усі аналітичні групи
мають також дати відповідь на ключове питання ділової гри: Чим є
саморозвиток викладача: самоціллю чи необхідністю? Виконавши завдання,
аналітичні групи виступають, аргументуючи свої відповіді. Експерти
оцінюють виступи аналітичних груп. Взявши участь у діловій грі, студенти
магістратури дійшли висновку, що саморозвиток викладача є водночас і
самоціллю, і необхідністю. Викладач досягатиме поставлених цілей за умови,
що він буде безперервно поповнювати запас знань; володіти педагогічними
вміннями і навичками та розвивати їх; працювати над вдосконаленням своєї
особистості; прагнути досягнення педагогічної майстерності.
Серед найголовніших вимог педагогічної підготовки є вимоги розвитку
творчого, ініціативного викладача, який має організаторські навички і вміння
вдосконалювати свою діяльність шляхом запровадження в практику
досягнень наукової думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є
залучення майбутніх викладачів до науково-дослідної роботи.
Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо
впливає на якість освітнього процесу, змінюючи не лише вимоги до рівня
знань студентів, а й сам процес навчання і його структуру. Розвиток науки у
закладах вищої освіти передбачає підвищення якості підготовки фахівців,
здатних після отримання відповідної кваліфікації самостійно здійснювати
науковий пошук, виконувати наукові завдання, встигати за передовими
ідеями теорії і практики, та не лише змінює зміст і значення навчальних
дисциплін, а й викликає появу нових форм освіти.
Дієвою формою активізації пізнавальної та науково-дослідної
діяльності майбутніх викладачів економічних дисциплін є проведення
масових заходів, зокрема студентських наукових конференцій, дискусій у
форматі «круглий стіл», що поглиблює знання з проблем, які обговорюються,
сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість поділитися
результатами виконаних досліджень, визначити власну позицію, розвиває
навички захищати свою думку.
У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури ми пропонуємо використання формату
«круглий стіл» під час проведення студентських наукових конференцій,
практичних занять, а також під час проведення зустрічей з досвідченими
викладачами економічних дисциплін. Формат «круглого столу»
характеризується поєднанням тематичної дискусії та колективної
консультації. «Круглий стіл» проводиться у формі бесіди, до якої
залучаються 15-20 осіб, котрі в рівних умовах здійснюють обмін думками з
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приводу поставлених питань. Як правило, завдання учасників «круглого
столу» не полягає у повному розв’язанні проблеми, що є предметом
розгляду. Метою «круглого столу» є обговорити різні аспекти проблеми,
зібрати якомога більше інформації з питань, що вивчаються, окреслити
основні шляхи розв’язання проблеми, вислухавши і врахувавши різні точки
зору, навчитися конструктивному спілкуванню. У запропонованому форматі
можуть бути розглянуті питання, пов’язані з такими темами: «Імідж
сучасного викладача економічних дисциплін», «Творчість як запорука
ефективної педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти»,
«Сучасні освітні технології та їх застосування у закладах вищої освіти
економічного профілю».
З метою підготовки студентів магістратури закладу вищої освіти
економічного профілю до здійснення педагогічної діяльності, створення умов
для досягнення ними високого рівня професійної компетентності викладача
та розвитку їхньої педагогічної майстерності ми пропонуємо у процесі
викладання спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів економічних
дисциплін» використовувати як традиційні, так і альтернативні інтерактивні
методи навчання.
Серед традиційних методів навчання ми виділяємо вербальні, наочні,
практичні методи та методи за логікою сприйняття змісту навчального
матеріалу.
Важливе значення у розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури мають інтерактивні методи
навчання, а саме: проблемно-пошукові методи, «мозковий штурм», аналіз
конкретних ситуацій (кейс-метод), імітаційні вправи, ігрові технології, ігрове
проектування, презентації, портфоліо. Ефективність таких методів навчання
полягає у формуванні комплексу педагогічних умінь і навичок, виробленні
цінностей, розвитку творчих здібностей у майбутніх викладачів, створенні на
заняттях атмосфери взаємодії і співпраці.
Оскільки існує потреба у знаходженні шляхів розв’язання проблемної
ситуації, використання проблемно-пошукових методів навчання в процесі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури спонукає майбутніх педагогів до пошуку нових ідей,
допомагає їм подолати суперечності між знанням і незнанням, таким чином
сприяючи розвитку когнітивного компонента педагогічної майстерності.
Запровадження в педагогічній практиці проблемно-пошукових методів
навчання передбачає такі рівні проблемності:
1. Викладач сам ставить проблему і покладається на власне
дослідження шляхів її розв’язання при активному обговоренні зі студентами.
2. Викладач ставить проблему, студенти намагаються самостійно або
під керівництвом викладача знайти та обґрунтувати шляхи її розв’язання.
Важливе значення має те, що викладач надає особливої уваги самостійності у
пошуковій діяльності студентів, що характеризується відходом від усталеної
моделі, розширенням простору для міркування та експериментування.
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3. Студент ставить проблему, викладач надає допомогу в її розв’язанні.
Застосування проблемно-пошукового методу на такому рівні розвиває
здатність самостійно формулювати проблему.
4. Студент сам ставить проблему і сам її розв’язує. Викладач не вказує
на проблему, студент знаходить її самостійно, формулює, оцінює можливості
та досліджує способи її розв’язання.
Використовуючи проблемно-пошукові методи в процесі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури, ми можемо стверджувати, що такі методи також сприяють
досягненню поставленої мети розвитку діяльнісного та рефлексивного
компонентів педагогічної майстерності шляхом розвитку таких умінь:
− уміння виявляти проблеми та ставити їх самостійно;
− вміння будувати алгоритм діяльності з розв’язання проблеми,
оцінювати ступінь його ефективності, переходячи до нових дій у разі його
неефективності;
− вміння керувати пошуком способів розв’язання проблеми та
оптимальним чином змінювати його хід відповідно до поставлених цілей;
− уміння визначити ефективність свого способу розв’язання проблеми і
сформувати неупереджену оцінку ідей, запропонованих колегами;
− вміння спрогнозувати можливі проблеми у впровадженні способу
вирішення проблемної ситуації;
− вміння швидко змінити формулювання проблеми, вдосконалюючи
його шляхом полегшення чи ускладнення, забезпечуючи регулювання
кількості невідомих складників;
− уміння обирати проблемні ситуації відповідно до ходу міркувань
щодо ефективного розв’язання проблеми.
Ми пропонуємо під час вивчення студентами магістратури питань
професійно-педагогічного спілкування в межах спецкурсу «Педагогічна
майстерність викладачів економічних дисциплін » проведення семінарського
заняття за темою «Навчальна та міжособистісна взаємодія викладачів та
студентів».
Для «мозкового штурму» обирається група з 6-10 студентів. Серед них
обов’язково має бути студент, який дуже добре знайомий з цим методом і
може бути ведучим, і не більше, ніж 1-2 студенти, які взагалі не мають
уявлення про метод «мозкового штурму». «Мозковий штурм» проводиться в
три етапи:
I етап – етап генерування ідей: всі учасники висловлюють ідеї щодо
проблеми, які коротко записуються; на цьому етапі не дозволяється критика
жодної з ідей, навіть вітаються, на перший погляд, безглузді ідеї. Ідеї
висловлюються вголос, щоб дати можливість іншим учасникам
запропонувати нові ідеї, спираючись на попередні.
II етап – обговорення переваг та недоліків кожної із запропонованих
ідей та способів і можливостей їх застосування.
III етап – вибір найвдаліших ідей.
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Метод «мозкового штурму» доводить свою ефективність за умови, що
в групі панує сприятлива психологічна атмосфера, немає учасника, який
вважає свої ідеї кращими, ніж ідеї інших, всі учасники розуміють, що на
першому етапі не дозволяється критика, а надалі висловлюється думка лише
стосовно ідеї, а не особи, що її запропонувала. Результативність проведеного
«мозкового штурму» вимірюється не тільки кількістю запропонованих ідей.
Важливим є також те, як кожна з запропонованих ідей може бути застосована
для вирішення проблеми. Тому при оцінюванні результатів викладач має
звернути увагу на те, наскільки творчим був процес, та чим він завершився.
На нашу думку, найпростішими та такими, що потребують невеликої
кількості часу (15-20 хвилин), є кейси вибору. Це, як правило, кейси
закритого типу, у яких міститься вся необхідна інформація, описується
проблемна ситуація (наприклад, вибір кращих ресурсів для викладання
дисципліни, конкретних форм і методів навчання), для якої існує 2 способи
розв’язання. Метою використання методу є вивчення всіх аспектів проблеми
й надання аргументів, що доводять ефективність зробленого вибору. Такі
кейси доцільно включати в освітній процес, оскільки вони допомагають
підготувати студентів до подальшої роботи зі складними кейсами, сприяють
їхній активності у набутті різноманітних умінь.
Іншим видом кейсів, який ми пропонуємо використовувати в процесі
розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в
умовах магістратури, є кейс-тренінг, до якого належать практичні вправи або
дії, які дозволяють розвинути значущі вміння. Використання цього методу
дає змогу скоригувати взаємодію викладача і студентів та удосконалити
стиль педагогічного спілкування. Кейси такого виду можуть мати такі
завдання, як підготовка презентацій; використання різноманітних прийомів з
метою створення ситуації успіху в професійній педагогічній діяльності;
забезпечення належної позитивної психологічної атмосфери; формування
готовності майбутніх викладачів економічних дисциплін до діалогу, який має
конструктивний характер; розгляд і аналіз конкретних ситуацій, що
висвітлюють проблеми вищої економічної освіти та розвитку педагогічної
майстерності викладача; розвиток уміння пояснити певні складні аспекти
змісту навчального матеріалу; формулювання оцінних суджень з приводу
досліджуваної проблеми.
Під час розгляду майбутніми викладачами конфліктних кейсів виникає
необхідність у самостійному пошуку способів врегулювання конфліктних
ситуацій. Основною метою конфліктного кейсу є формування готовності
адекватно діяти в конфліктних ситуаціях та приймати рішення.
Розглянемо структуру практичного заняття, проведеного за кейсметодом в магістратурі закладу вищої освіти економічного профілю під час
вивчення теми 8 «Шляхи розвитку педагогічної майстерності»
запропонованого нами спецкурсу. Заняття складалося з таких етапів:
1. Організаційний етап. Студенти отримали опис конкретної ситуації
завчасно для самостійного опрацювання. Ситуація полягала у тому, що після
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відкритого заняття, на якому застосовувався кейс-метод, виникла суперечка
між двома викладачами про те, чи доцільно його використовувати. Для
виконання завдання студентам потрібно було проаналізувати матеріал та
зробити висновки про доцільність чи, навпаки, недоречність застосування
кейс-методу на заняттях з економічних дисциплін. Викладач підготував
аудиторію та обладнання, необхідне для проведення заняття.
2. Підготовчий етап. На етапі підготовки до обговорення ситуації було
проведено контроль попередньо засвоєних знань інтерактивних методик,
з’ясовано основну проблему, яку потрібно розв’язати, та рівень її розуміння.
Щоб забезпечити ефективне проведення заняття за кейс-методом, було
застосовано таку форму, як робота в малих групах, створено групи з
чотирьох студентів, які обрали свого «спікера».
3. Аналітичний етап. Цей етап передбачає вивчення кейсу, організоване
за підготовленим планом з використанням результатів самостійної роботи та
проведенням «мозкового штурму». В результаті аналізу конкретної ситуації,
що базується на реальному практичному досвіді, студенти сформували
ставлення до проблеми, зробили висновки. Виконання завдання завершилося
презентацією рішень, запропонованих студентами, та їх аргументацією. Під
час аналітичної дискусії, якою керував викладач, ставилися запитання до
виступаючого для уточнення деталей прийнятого рішення, за необхідності,
інші учасники з цієї групи вносили свої доповнення. Оскільки групами були
висловлені різні думки, обрання спільного шляху розв’язання проблеми
здійснювалося голосуванням.
4. Висновки. Викладач поінформував студентів про способи подолання
проблеми, на основі вивченого та власного досвіду обґрунтував доцільність
використання кейс-методу, оголосив кращі ідеї, висловлені студентами, з
точки зору їх практичної цінності, оцінив роботу кожної групи та кожного
студента.
Специфікою імітаційних вправ є наперед відомий викладачеві, але не
студентам, правильний варіант відповіді або оптимальний спосіб розв’язання
педагогічної проблеми. Прикладом імітаційної вправи може бути конкурс на
знання певної теми. Відповіді можуть бути індивідуальними або
обговорюватися в малих групах, але, оскільки правильна відповідь
заздалегідь відома викладачеві, він оцінює відповіді, надані студентами та
визначає кращі з них. Використання імітаційних вправ може бути корисним
методом розвитку когнітивного компонента педагогічної майстерності
майбутніх викладачів економічних дисциплін, оскільки це сприяє
закріпленню отриманих знань і дає можливість оцінити рівень якості їх
засвоєння.
Основними напрямами реалізації ігрових технологій у процесі розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін є
такі:
− проблема, яку потрібно вирішити, ставиться у вигляді ігрового
завдання;
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− визначаються правила гри, яких слід дотримуватися в ході ігрового
навчання;
− засобом ігрової діяльності є навчальний матеріал;
− до діяльності з розвитку педагогічної майстерності додається елемент
змагання, що перетворює навчальне завдання на гру;
− ігровий результат має бути показником успішності виконання
навчального завдання.
У процесі розвитку педагогічної майстерності майбутнього викладача
важливим є питання формування здатності володіти собою, тобто
внутрішньої техніки. Впровадження ігрових технологій допоможуть
майбутнім викладачам навчитись керувати своїм емоційним станом під час їх
професійного становлення в умовах магістратури. Ми пропонуємо у ході
вивчення теми «Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності»
спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін»
для розвитку внутрішньої техніки використовувати ігровий метод роботи зі
студентами, представлений вправою «Позитивне й негативне». Під час
практичного заняття з теми студенти виконують такі завдання: на аркуші в
лівій колонці записують 10 характерних негативних аспектів своєї життєвої
ситуації, які можуть призвести до небажаних наслідків; у іншу колонку
праворуч вносяться теж 10 позицій, які відображають значний позитивний
вплив поточної ситуації; виконуючи завдання, студенти намагаються уявити
себе через 10 років і проаналізувати теперішні проблеми з позиції
досвідченої особистості або порівнюють власні проблеми зі світовими. У
ході опрацювання цієї методики майбутні викладачі економічних дисциплін
вчаться володіти своїми почуттями, емоціями, самостійно регулювати їх,
вміти відповідним чином виявляти свій внутрішній стан, думки і почуття.
Елементами зовнішньої техніки педагога є вербальні (мовні) та
невербальні (міміка, пантоміміка) засоби. Застосування викладачем знань про
невербальні засоби спілкування та їх можливості сприятиме підвищенню
ефективності взаємодії зі студентами у процесі самореалізації в майбутній
педагогічній діяльності. Під час підготовки викладачів економічних
дисциплін до педагогічної діяльності в умовах магістратури для розвитку
зовнішньої техніки викладача ми пропонуємо виконання таких вправ:
«Знайомство»: основною метою завдання є моделювання ситуації
знайомства зі студентами курсу; виконання завдання передбачає привітання,
самопрезентацію, знайомство зі студентами, зацікавлення студентів своєю
навчальною дисципліною.
«На занятті»: кожний учасник гри отримує картку, на якій описано
певну педагогічну ситуацію і поставлено завдання зобразити за допомогою
невербальних засобів те, що написано на картці, інші учасники гри мають
здогадатися, яка саме педагогічна ситуація відображається. Наведемо
приклади можливих педагогічних ситуацій:
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− Викладач записує на дошці формули, а студенти в цей час їх
записують. Раптом виникає якийсь галас, викладач повертається і виражає
подив, вимогу заспокоїтися, очікування тиші, незадоволення.
− У процесі проведення контрольної роботи викладач помічає, що
студент намагається скористатися мобільним телефоном; погляд викладача
виражає докір, великий подив, гнів, очікування наступних дій, іронічне
співчуття.
− Студент самостійно виконав завдання на дошці. Викладач реагує
таким чином: радіє і дає високу оцінку знанням; приємно здивований такому
результату; виражає здивування і сумнів у правильності відповіді; засуджує
неправильне розв’язання задачі; реагує спокійно на правильно виконане
завдання.
− Студенти самостійно виконують завдання пошукового характеру.
Викладач уважно спостерігає за тим, як добре працюють студенти,
проходячи між рядами. Під час роботи з навчальним матеріалом один із
студентів працює активніше, ніж звичайно. Викладач показує йому своє
схвалення і підбадьорює.
Ми пропонуємо проектну діяльність у ході вивчення спецкурсу
«Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін», результати
якої відображаються у презентації проектів на підсумковому занятті. Процес
ігрового проектування складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів. У
кожному з етапів є певна кількість підетапів, протягом яких студенти
магістратури, майбутні викладачі економічних дисциплін, проходять творчий
шлях від задуму до його реалізації. Розглянемо особливості проектування на
різних етапах.
Дуже важливе значення має перший, організаційно-підготовчий етап,
оскільки на цьому етапі відбувається вирішення питань організації роботи
над проектом. У ньому передбачено підготовчий та планувальний підетапи.
Оскільки ігрове проектування має за мету створення групових навчальних
проектів, на підготовчому підетапі ми формуємо проектні групи з 5-6 осіб,
розподіляючи студентів за спільністю інтересів. З метою уникнення
проблеми створення груп з однаково високим чи, навпаки, низьким рівнем
підготовки викладач може надавати свої рекомендації щодо особистісного
складу проектних груп. Це сприятиме досягненню кращих результатів. У
кожній проектній групі обирається лідер, який організує створення проекту в
цілому. Крім того, на будь-якому етапі може виникнути необхідність обрання
з учасників групи лідерів за відповідними якостями: креативний лідер, у
якого з’являються цікаві ідеї, лідер у дослідженні, лідер з оформлення
презентацій.
Наступним кроком підготовчого підетапу є вибір групи студентів
економічного коледжу чи молодших курсів університету або учнів старших
класів закладу загальної середньої освіти, які будуть забезпечувати
практичну інформацію, щоб
майбутні викладачі могли розв’язувати
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проблеми теоретичного характеру, беручи до уваги конкретні освітні
практики на прикладі певних закладів освіти.
Розробка проекту починається з постановки проблеми, яка буде
розв’язуватися в ході виконання проекту. Основою для формулювання
проблеми може бути суперечність, виявлена учасниками ігрового
проектування під час вивчення наукових підходів до обраного явища чи
педагогічного процесу між встановленими фактами та їх теоретичним
поясненням, різними поясненнями того самого явища, або питання, що з неї
випливає, вирішення якого є цікавим з теоретичної та практичної точок зору.
Як проблему проекту можна також розглядати практичне завдання, потребу
професійної практики. Студенти магістратури, маючи певний рівень
дослідницької компетентності, демонструють досить високий рівень
самостійності на цьому підетапі.
Важливе значення у розробці проекту має формулювання його об’єкта
й предмета. Об’єктом проекту з питань розвитку педагогічної майстерності
викладачів може бути педагогічна теорія, практична педагогічна діяльність,
зміст і цілі освіти, зокрема економічної. Об’єктом проекту не можуть бути
безпосередньо студенти чи викладачі, вони є суб’єктами освітнього процесу.
Предметом ігрового проектування є технології, методи, форми організації
освітнього процесу.
Далі студенти шляхом творчого пошуку визначають тему, мету та
завдання проекту. Викладач мотивує майбутніх викладачів до проектування,
застосовуючи свій досвід, уникаючи наполегливих рекомендацій своїх ідей.
Ми пропонуємо метод «мозкового штурму» як один з можливих методів
вибору теми, яка цікавить і студентів, і викладача. Вибір теми проекту
потребує обґрунтування. Проблема, яка буде розв’язуватися в ході
проектування, ґрунтується на реальному досвіді та є професійно значущою
для майбутніх викладачів, що стимулює зацікавленість студентів
магістратури до проблем, які стосуються майбутньої педагогічної діяльності.
У відповідному розділі проекту учасники проектних груп викладають
актуальність теми, проблему, об’єкт, предмет, мету, завдання, методи
проектування, теоретичне і практичне обґрунтування проекту.
Наприклад, одна з груп, які беруть участь у ігровому проектуванні,
обрала тему проекту «Проблеми сучасної економічної освіти та педагогічні
технології». Метою запропонованого проекту є дослідити сучасний стан
економічної освіти в Україні, виявити найбільш поширені проблеми
економічної підготовки в різних закладах освіти, на основі узагальнення
отриманих даних проаналізувати причини виникнення таких проблем,
визначити педагогічні технології, які сприятимуть покращенню ситуації,
розвинути творчі здібності майбутніх викладачів. Підготовка проекту
передбачає виконання таких завдань: розробити методики, що допоможуть у
подоланні виявлених проблем, перевірити можливість реалізації розроблених
методик, провести практичне втілення проекту в умовах університету,
оцінити ефективність запропонованих педагогічних технологій.
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На наступному, планувальному, підетапі майбутні викладачі мають
завдання розробити послідовність дій на етапі дослідження, створити
детальний план, визначити термін надання результатів. У процесі вивчення
спецкурсу «Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін» ми
вважаємо за доцільне виділити 4 тижні для створення проекту. На цьому
підетапі у кожній групі проводиться розподіл обов’язків між учасниками
проекту відповідно до їх інтересів, здібностей та потенціалу. За розподіл
завдань відповідає організатор, обраний групою. Майбутні викладачі спільно
обговорюють ідеї щодо досягнення мети і визначають форму подання
проекту, яка може бути змінена в процесі творчого виконання завдань
проекту.
На першому етапі проектування майбутні викладачі економічних
дисциплін розвивають навички відрізняти важливі проблеми від менш
важливих, оцінювати свої професійні знання, можливості та рівень
підготовки, а також формують уявлення про те, що їм слід засвоїти для
подальшої роботи.
Значна роль у створенні проекту належить дослідницькому етапу, який
є етапом розробки проекту. У межах цього етапу визначаємо такі підетапи:
аналітичний, пошуковий та виконавчий. Аналітичний підетап передбачає
здійснення майбутніми викладачами аналізу наявної у них об’єктивної
інформації, а також визначення професійних проблем, які ще належить
вивчити. Метою наступного підетапу є здійснення пошуку необхідної
інформації з визначених проблем. Для цього використовується професійна
література, електронні інформаційні джерела, досліджується діяльність
закладів освіти згідно з визначеними проблемами. Дослідження показують,
що не існує одного підходу до певної проблеми, тому студенти магістратури,
які беруть участь у розробці проекту, здійснюють пошук оптимальних
методів розв’язання проблем з існуючих можливих варіантів за різними
показниками. Участь у проекті сприяє розвитку особистої позиції кожного
майбутнього викладача, коли його професійна точка зору з досліджуваної
проблеми потребує захисту, розвиває навички професійного співробітництва,
є показником командної взаємодії та відображає сформований рівень
терпимості до поглядів інших учасників проекту. Під час виконавчого
підетапу студенти магістратури реалізують заплановані дії щодо створення
проекту, формулюють свої висновки та оформлюють проект.
У процесі ігрового проектування студенти магістратури отримують
нові знання, навички, покращують уміння формулювати проблему,
планувати етапи її розв’язання, критично аналізувати інформацію і обирати
лише важливу за відповідними критеріями, захищати свої погляди,
розвивають готовність приймати компромісні рішення, які сприятимуть
надалі досягненню успіху у виконанні проекту. Дослідження студенти
виконують самостійно. Викладач проводить лише консультативну роботу.
Поточний контроль за розробкою проекту здійснюється за методом
обговорення на кожному практичному занятті протягом 15 хвилин.
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Пояснення щодо робочих питань проектування надаються викладачем на
консультаціях.
Характерною ознакою ігрового проектування у процесі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури є тісний зв’язок з закладом освіти (університетом, економічним
коледжем, школою). Це пояснює значення, яке має етап реалізації
результатів проекту в процесі його створення. Зміст цього етапу визначають
такі підетапи: практичний, рефлексивний та коригувальний. Сутність
першого підетапу полягає в апробації проекту в практиці закладу освіти, на
базі якого здійснюється його розробка. У цьому студентам магістратури
допомагають викладачі цих закладів, з якими вони працювали під час
створення проекту. Якщо загальна реалізація проекту є довготривалою,
можна залежно від наявної кількості часу здійснити реалізацію певної його
частини, наприклад, провести тільки одне засідання дискусійного клубу з
серії запланованих. Рефлексивний фактор є важливим компонентом
проектної діяльності майбутніх викладачів і має одне з найбільших значень
на всіх етапах розробки проекту. На рефлексивному підетапі в ході аналізу
проектної діяльності учасники пояснюють відповідність результатів проекту
його меті, оцінюють зміст своєї проектної діяльності відповідно до
поставлених завдань, ефективність застосованих методів і засобів для
отримання результату. Аналіз проектування також відображає причини
успіху та труднощів під час розробки проекту. Кожний учасник
проектування має усвідомлювати власну відповідальність за якість проекту.
Що відповідальнішим є ставлення студента магістратури до виконання
завдань у межах проекту, то повніше відображається його ціннісна орієнтація
на індивідуальну творчу реалізацію і саморозвиток у подальшій професійній
педагогічній діяльності.
Нами визначено 2 етапи коригування проекту: до застосування проекту
на практиці з метою виявлення та усунення значних недоліків і визначення
можливості практичного втілення результатів проекту та після реалізації
проекту на практиці з метою його аналізу і, в разі виявлення недоліків, його
коригування.
Робота над проектом завершується його захистом у вигляді презентації
кожною групою та аналітичною дискусією щодо результатів та наданням
оцінки проекту. Для оцінювання проектів створюється експертне журі, до
якого входять студенти магістратури, викладачі економічних дисциплін
університету та інших закладів освіти, на базі яких здійснювалася проектна
діяльність, які виявляють уміння обґрунтувати значущість проекту;
відповідність мети і завдань проекту його змісту і формам реалізації; творчий
підхід до реалізації проекту; можливість практичного втілення проекту для
розв’язання певних педагогічних проблем; творче ставлення до оформлення
проекту; якість підготовлених графічних матеріалів; особисту активність
учасників проекту; володіння кожним учасником проекту досліджуваною
темою і вміння професійно, аргументовано відповідати на запитання. Оцінка
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надається у вигляді балів таким чином: 3 бали – якщо, на думку експерта,
проект повністю відповідає певному критерію; 2 бали – відповідає не
повністю; 1 бал – частково відповідає.
У процесі ігрового проектування студенти магістратури ведуть
щоденник рефлексії, в якому відображається самооцінка проектної діяльності
та оцінка роботи колег. Це дає можливість їм під час аналізу успіхів і
труднощів виконати важливу самостійну аналітичну роботу, яка
характеризується позитивним впливом на результати проектування і
сприятиме значному особистісному та професійному розвитку.
У процесі розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних
дисциплін в умовах магістратури ми надаємо майбутнім викладачам такі, на
наш погляд, корисні рекомендації для роботи з розробки мультимедійних
презентацій:
− для сприяння кращому розумінню студентами матеріалу слід
розподілити матеріал на певні рівні та невеликі завершені частини;
− з метою підтримування зацікавленості студентів, але без задоволення
її повною мірою, слід вказувати на кожному рівні окремі частини наступного
навчального матеріалу, наводячи окремі приклади чи факти;
− навчальний матеріал слід розподіляти та розташовувати таким чином,
щоб, за можливості, на наступному рівні дослідження нового спиралось на
повторення попереднього матеріалу.
Одним з інноваційних методів розвитку у майбутніх викладачів
економічних дисциплін навичок рефлексії може бути портфоліо.
Портфоліо – це індивідуальна накопичувальна оцінка, відображення
індивідуальних досягнень у певній сфері діяльності. Як метод розвитку
педагогічної майстерності, портфоліо систематизує знання викладача, його
досвід, надає об’єктивну оцінку рівню майстерності педагога, чітко окреслює
напрями його розвитку. Таким чином, зміст портфоліо показує все, на що
здатний майбутній викладач, розвиває у нього мотивацію зростання.
Характерною рисою методу портфоліо є те, що сам майбутній викладач є
активним учасником процесу оцінювання, а мета оцінювання визначається як
відстеження прогресу за результатами діяльності.
Ми розглядаємо можливість використання у процесі розвитку
педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах
магістратури різних видів портфоліо:
− портфоліо досягнень особистості: у цьому випадку звертається
особлива увага на ті документи, які підтверджують успіхи, здобуті в процесі
самореалізації в професійно-педагогічній діяльності;
− проблемно-орієнтоване портфоліо, що має за мету виявлення
результатів роботи викладача над індивідуальною науково-методичною
темою;
− презентаційне портфоліо, метою якого є представити основні
результати роботи за певний період часу; цей вид портфоліо є важливим для
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визначення наявного рівня педагогічної майстерності майбутнього
викладача;
− тематичне портфоліо: у цьому виді портфоліо звертається особлива
увага на представлені творчі розробки за темами;
− комплексне педагогічне портфоліо, яке дозволяє поєднати зазначені
види портфоліо.
Структура портфоліо залежить від того, що конкретно майбутній
викладач повинен виконати. Портфоліо складається за певними правилами:
− якомога точніше сформулювати мету й завдання власного портфоліо,
здійснивши самокритичний аналіз можливостей і здібностей;
− визначити вигляд і структуру портфоліо майбутнього викладача
економічних дисциплін, види рефлексії і критерії оцінки;
− зібрати наявні документи і матеріали викладача, розташувати їх у
певному порядку;
− вважається важливим поповнювати професійне портфоліо
відповідними документами й відстежувати результати роботи відповідно до
поставленої мети;
− необхідно вказати джерела, використані в педагогічній роботі, при
підборі матеріалів, описати професійні засоби і методи.
Вивчені нами портфоліо майбутніх викладачів економічних дисциплін
за своєю структурою є комплексною моделлю, яка складається з таких
розділів: «Портфоліо документів викладача», «Портфоліо робіт викладача»,
«Портфоліо відгуків про досягнення».
Портфоліо документів викладача – це портфель сертифікованих
індивідуальних професійних досягнень. Цей розділ передбачає якісну та
кількісну оцінку результатів участі в змаганнях та олімпіадах з навчальних
дисциплін, науково-практичних дослідженнях і конференціях. У цьому
розділі знаходяться документи або їх копії, що засвідчують досягнення у
такій діяльності.
Портфоліо робіт викладача представлено зібранням різних проведених
майбутнім викладачем наукових досліджень, дидактичних розробок, творчих
проектів, опублікованих матеріалів наукових конференцій, практичних
семінарів, майстер-класів, у яких майбутній викладач брав участь, наданих
ним рекомендацій щодо вдосконалення програм певних навчальних курсів з
економічних дисциплін, результатів професійної аналітичної діяльності,
самоосвіти, узагальненням свого досвіду. Цей розділ забезпечує надання
якісної оцінки за принципами науковості, практичної значущості, повноти,
переконливості та різноманітності документів, схематичного супроводу
аналітичних матеріалів. Для портфоліо створюється особиста папка з
додатками виконаних майбутнім педагогом професійних робіт у формі
таблиць, графіків, електронних версій. Портфоліо цього розділу формує
уявлення про динаміку розвитку педагогічної майстерності майбутнього
викладача.
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Портфоліо відгуків про досягнення висвітлює позитивні аспекти
діяльності майбутнього викладача, експертні висновки професійних
педагогів, відгуки про проведені майбутнім викладачем заходи, а також
письмовий самоаналіз діяльності викладача та її результатів. Портфоліо може
бути представленим у різноманітних формах за вибором: у вигляді текстів,
висновків, педагогічних рецензій, професійних відгуків, рекомендацій.
Однією з сучасних інформаційних освітніх технологій, яка активізує
розвиток професійних компетенцій майбутнього викладача в умовах
магістратури є електронне портфоліо. Перевагами електронного
професійного портфоліо майбутнього педагога є:
− сучасність;
− можливість оперативно вносити актуальні зміни;
− функціональність (можливість отримувати дані від великої кількості
фахівців);
− професійна ефективність;
− відкритість і прозорість для учасників освітнього процесу всіх рівнів.
Таким чином, електронне портфоліо – це електронний ресурс, який
відображає рівень психолого-педагогічної компетентності кожного
майбутнього викладача, власника цього ресурсу, його готовність ефективно
виконувати педагогічні завдання, доведену професійними досягненнями.
Електронне портфоліо може містити такі папки:
«Портрет»: розповідь майбутнього викладача про себе, пояснення
причин вибору професії, виклад власних уявлень про характеристики,
необхідні сучасному викладачеві, актуальні завдання, які потрібно виконати
в процесі професійного саморозвитку.
«Рівень педагогічної майстерності»: майбутній викладач фіксує
особисті професійні досягнення й успішну діяльність, рівень володіння
різноманітними методами викладання економічних дисциплін. Цей розділ
педагогічного портфоліо має високий рівень інтерактивності, оскільки існує
можливість зміни оцінки в бік зростання.
«Папка особистих практик» включає такі підрозділи, як «Моє фахове
досьє», «Мої дидактичні матеріали», «Мої відкриті заняття». Ці підрозділи є
комплексом власних методичних матеріалів майбутнього викладача
економічних дисциплін, де представлено впровадження результатів
педагогічної творчості, що ілюструє рівень педагогічної майстерності.
«Оцінка рівня підготовки студента магістратури закладу вищої освіти
економічного профілю до педагогічної діяльності» включає відгуки та
рекомендації викладачів цього закладу.
«Кар’єра»: описуються питання зростання особистості в педагогічній
діяльності, підходи до професійного саморозвитку.
Захист портфоліо майбутніх викладачів економічних дисциплін
проводиться за методом презентації або на засіданні «круглого столу» з
питань розвитку педагогічної майстерності, або на підсумковій конференції
за темою «Професійна діяльність і професійне становлення магістрантів як
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викладачів економічних дисциплін» після завершення спецкурсу
«Педагогічна майстерність викладачів економічних дисциплін»
Презентація портфоліо є сучасним методом оцінювання рівня розвитку
педагогічної майстерності майбутніх викладачів, під час використання якого
майбутній викладач представляє групі викладачів та своїх колег
підтвердження своєї компетентності у формі структурованого портфоліо, на
основі чого здійснюється оцінювання результатів педагогічної діяльності.
Формами презентації професійного портфоліо можуть бути:
− виставки розроблених майбутнім викладачем економічних дисциплін
завдань та навчально-методичних матеріалів;
− демонстрація слайдів, що відображають зібрані матеріали з проблем
проведеного педагогічного дослідження;
− доповідь, підготовлена за допомогою програми Power Point.
Для презентації портфоліо майбутній викладач має 10 хвилин.
Презентація портфоліо – це детальний виклад його розділів. Під час доповіді
студент магістратури закладу вищої освіти економічного профілю повинен
розкрити свою професійну компетентність, доводячи це за допомогою
представлених матеріалів.
Якість
презентацій,
підготовлених
майбутніми
викладачами
економічних дисциплін для захисту портфоліо, оцінюється за такими
показниками:
− відповідність змісту презентації змісту педагогічного портфоліо;
− обґрунтування основних результатів діяльності майбутнього
викладача;
− якісний рівень викладу матеріалу.
Презентація вважається успішною, якщо вона відповідає змісту
портфоліо; представлено основні результати, отримані майбутнім
викладачем економічних дисциплін у процесі розвитку педагогічної
майстерності в умовах магістратури; рівень володіння матеріалом є високим.
Викладачі та студенти магістратури оцінюють презентацію, ставлять
запитання по суті представлених у професійному звіті матеріалів (до 5
запитань). Майбутній викладач, який підготував презентацію, відповідає на
запитання, за потреби ілюструючи свою відповідь наочними матеріалами з
портфоліо. Відповіді на запитання мають бути короткими та показувати
рівень володіння матеріалом лише стосовно поставленого запитання.
Викладачі, які проводять оцінювання, роблять професійні зауваження та
надають рекомендації щодо представленого майбутнім викладачем
портфоліо, а сам майбутній викладач надає необхідні пояснення стосовно
зроблених зауважень. Під час обговорення результатів захисту портфоліо
викладачі беруть до уваги продемонстровані знання, професійні цінності,
вміння і навички застосування цих знань і умінь та надають оцінку стану
розвитку педагогічної майстерності майбутнього викладача економічних
дисциплін.
Отже, в процесі впровадження розробленого нами навчально-
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методичного забезпечення в умовах магістратури використовуються як
традиційні так і інтерактивні форми розвитку педагогічної майстерності
викладачів економічних дисциплін. Запропоновані традиційні (вербальні,
наочні, практичні, методи за логікою сприйняття змісту) та інтерактивні
(«мозковий штурм», портфоліо, аналіз конкретних ситуацій, проблемнопошуковий, метод ігрових технологій, ігрове проектування, презентації,
імітаційні вправи) методи сприяють формуванню компонентів педагогічної
майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін й удосконаленню
методики та розвитку власного стилю педагогічної діяльності.
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Додаток-Ж
Тренінг розвитку педагогічної майстерності викладачів
економічних дисциплін в умовах магістратури
(Програма та інструктивно-методичні матеріали)
Заняття 1
Мета: ознайомити майбутніх викладачів економічних дисциплін з
основами теорії внутрішньої мотивації та ціннісної детермінації педагогічної
діяльності.
Завдання 1. Відчуття потоку (за М. Чікесентміхаї). (20 хв.).
Викладач: Кожний з вас переживав у своєму житті моменти, коли ви
робили те, що вам дуже подобається, приносить вам задоволення. Давайте
спробуємо розкрити ваші відчуття в той час. Візьміть свої робочі зошити і
пригадайте один або два такі випадки. Спробуйте подумки повернутися в той
час і пережити ці події ще раз… А тепер запишіть навпроти кожної з цих
подій ті почуття, які ви переживали. Пишіть, особливо не задумуючись, що
вам спадає на думку… Зараз я буду записувати ті почуття, які ви мені по
черзі будете називати.
З якою метою ми це зробили? Вчений М. Чікесентміхаї проводив
аналогічні дослідження з обдарованими людьми і дійшов висновку, що для
людини з внутрішньою мотивацією до певного виду діяльності є властивим
відчувати певний комплекс почуттів, який він називає «ПОТІК», а саме:
− відчуття повного (розумового та фізичного) занурення у діяльність;
− повна концентрація уваги, думок на справі;
− чітке усвідомлення мети діяльності;
− реальне усвідомлення того, як вдало виконується робота;
− відсутність тривоги з приводу невдачі чи помилки, яка може статися
під час роботи;
− суб’єктивне відчуття зупинки часу;
− втрата звичного відчуття чіткого усвідомлення себе і свого оточення
(Чикесентмихайи, М., 2011).
Якщо ми порівняємо ці два списки, то побачимо, що вони дуже схожі
між собою. Той стан, який ви згадували, і був станом внутрішньої мотивації.
Завдання 2. Вплив винагород на мотивацію. (40 хв.).
Викладач: Давайте обговоримо таке питання: що є більш мотивуючим
для здійснення певного виду діяльності: винагорода чи покарання?
(обговорення).
А тепер я пропоную разом поміркувати над певними реальними
експериментальними дослідженнями. Розділимося на дві групи. Кожна група
отримає одну картку з описом ситуації, що досліджувалася, але в ній не
вказано результат експерименту. Ви маєте 30 хвилин для того, щоб
спрогнозувати його результат і надати свої аргументи.
Експеримент №1: Weick, K., 1979.
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Студентам, які брали участь у проведенні експерименту на вивчення
понять для отримання необхідного їм сертифікату, недоброзичливим тоном
повідомили, що вони не отримають цього сертифікату. Іншій групі студентів
нічого не сказали, і вони, як і очікувалося, отримали сертифікати. Створивши
таку ситуацію, провели за планом експеримент, під час якого визначали міру
докладених зусиль, рівень досягнень, інтерес до завдань. На вашу думку, в
якій групі студентів показники виявилися вищими? (В першій групі).
Експеримент №2: J. Garbarino, 1975.
Студенти старших курсів допомагали у навчанні студентам молодших
курсів. Одна група наставників не отримувала за це жодної винагороди, а
інша отримувала квитки до кінотеатру. За спостереженням, обидві групи
певним чином відрізнялися у взаємодії зі своїми учнями. На вашу думку, в
чому полягали відмінності? Чи різною була успішність учнів цих двох груп
наставників? Обґрунтуйте відповідь. (Друга група наставників ставила більш
жорсткі вимоги, а їх учні мали нижчий рівень успішності).
Викладач: Тепер по черзі кожна група опише ситуацію, представить
шляхи її вирішення та надасть обґрунтування. Я пропоную, щоб у кожній
групі хтось один презентував ситуацію, хтось інший – її вирішення, а ще
хтось обґрунтував. Починаємо з першої групи… А тепер давайте
обговоримо. Можливо, хтось не погоджується з запропонованими варіантами
вирішення ситуацій? А зараз я надам реальні результати цих експериментів.
Таким чином, ми з’ясували, що покарання й винагороди не є такими
важливими для розвитку мотивації і мають радше ефект гальмування, ніж
прискорення.
Завдання 3. Шляхи задоволення базових психологічних потреб
особистості. (60 хв.).
Викладач: Ми вже раніше на лекціях розглядали чинники внутрішньої
мотивації. Знову розділимося на групи. Кожна група має картку, на якій
зазначена одна базова потреба. Ви маєте завдання за 30 хвилин розробити
шляхи задоволення кожної базової потреби для студентів в умовах навчання.
(виконується завдання). Наступне завдання: спробуйте продемонструвати
дію розробленої вами системи задоволення базової потреби на прикладі зі
студентського життя. Після демонстрації кожна група здійснить презентацію
теоретичного матеріалу. Якщо під час виконання завдання виникають
зауваження, пропозиції, записуйте їх у зошити, потім під час дискусії ми їх
обговоримо… Всі групи успішно виконали завдання. Давайте обговоримо.
Завдання 4. Розвиток внутрішньої мотивації. (40 хв.).
Викладач: Жодна з цих базових потреб не може задовольнятися окремо
одна від одної для розвитку внутрішньої мотивації. Тому всій групі я
пропоную створити цілісну систему розвитку внутрішньої мотивації
навчальної діяльності студентів… Обговоримо наш проект.
Література
1. Чикесентмихайи, М. (2011). Поток: Психология оптимального
переживания. Москва: Смысл: Альпина нон-фикшн.
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2. Weick, K. (1979). The social psychology of organising reading. MA:
Addison−Wesley Pub. Co.
3. Garbarino, J. (2011). The positive psychology of personal transformation.
New York.
Заняття 2
Мета: розвинути у майбутніх викладачів економічних дисциплін
прагнення постійного підвищення професійного рівня через оволодіння
новими знаннями.
Завдання 1. Успішний викладач. (10 хв.).
Викладач: Успішна професійна діяльність є запорукою успішного
викладача. Вам надано перелік критеріїв успішної роботи:
1. взаємодопомога в колективі;
2. мотивація до успіху;
3. прагнення вчитися нового;
4. креативність;
5. мобільність;
6. професійність;
7. організованість;
8. самореалізація;
9. почуття відповідальності за результати діяльності.
Оберіть критерій, який є найбільш важливим для вас… А тепер давайте
обговоримо:
− Який критерій ви вважаєте найважливішим для себе?
− Чому саме цей критерій ви обрали?
Завдання 2. Мозковий штурм: Необхідність вчитися і розвиватися
впродовж життя або мобільність викладача. (20 хв.).
Викладач: Що, на вашу думку, означає професійна мобільність
викладача? (відповіді записуються на дошці).
За визначенням, поданим у психологічному словнику, це поняття
визначається як «здатність і готовність особистості досить швидко і успішно
оволодівати новою технікою і технологією, здобувати відсутні знання і
вміння, щоб забезпечити ефективність нової професійної діяльності»
(Войтко, В., 1982, с. 167). Також зауважимо, що мобільний викладач є
лідером. Лідерські якості відображаються у впевненості в собі під час
публічних виступів, у стосунках і взаємодії з оточуючими людьми. Я
пропоную вам обговорити такі питання:
− Чи готовий я змінювати методи навчання?
− Чи готовий я вивчати нові ідеї?
− Чи готовий я по-новому поглянути на економічні дисципліни, які
викладатиму в майбутньому?
Завдання 3. Міні-лекція. (20 хв.).
Викладач: Мобільність – це інтегративна якість особистості, яка
характеризує її здатність швидко змінювати свій статус або становище в
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соціальному, культурному чи професійному середовищі. Для розвитку
педагогічної майстерності сучасного викладача такі види мобільності, як
культурна, професійна, педагогічна, є найбільш важливими.
Культурна мобільність викладача означає, насамперед, здатність до
самостійного критичного мислення та оцінювання подій і явищ, творчий
погляд на навчальні програми та запропоновану інформацію, вміння
знаходити оригінальні рішення в нових нестандартних умовах, уміння
передбачувати характер змін та їх розвиток як у професійно-педагогічній
сфері, так і в суспільному житті.
Педагогічна мобільність викладача полягає у його здатності
організовувати спілкування і співпрацю з іншими учасниками освітнього
процесу (студентами, колегами, адміністрацією) у відповідності з цілями та
завданнями сучасної освіти, цінностями світової та національної культури,
таким чином у процесі прогнозування та аналізу результатів організованої
ним комунікації реалізуючи свою соціокультурну та соціально-педагогічну
компетентність.
Професійна мобільність викладача виявляється у можливості та
здатності успішно змінювати види діяльності і може розвиватися у двох
напрямах. Вертикальна професійна мобільність – це просування
адміністративними кар’єрними сходами в сфері освіти (наприклад, викладач,
завідувач кафедри, декан, ректор) і передбачає наявність у викладача певних
якостей, таких як гнучкість, здатність критично мислити, займати активну
соціокультурну позицію. Горизонтальна професійна мобільність – це
розвиток педагогічної майстерності та професійне зростання, що визнається
та оцінюється суспільством. Наприклад, викладач, старший викладач,
доцент, професор, а також переможець професійних конкурсів.
В сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій,
неперервних
інноваційних
процесів,
переходу
до
компетентнісного підходу в освіті перед викладачем постає вимога мобільно
реагувати в своїй професійній діяльності на постійно мінливі потреби
суспільства.
Отже, суспільству потрібен викладач, відкритий до нових знань,
здатний швидко пристосовуватися до складних умов сьогодення як у
професійній, так і в соціальній сферах життя, самостійно приймати
відповідальні рішення, орієнтуючись на успіх. Одним із показників
педагогічної майстерності викладача є постійне самовдосконалення. Як
свідчить сучасна практика, викладач з високим рівнем розвитку професійної
мобільності досягає значного успіху в професійному зростанні.
Завдання 4. Умови формування і розвитку інформаційнокомунікаційної компетентності викладача і студентів у процесі
навчання. (30 хв.).
Викладач: Працюючи в парах, обговоріть таке питання: Які педагогічні
умови розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності як складової
професійної мобільності викладача? (робота в парах).
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На слайді представлено педагогічні умови, проранжуйте їх від
найбільш до найменш важливої, на вашу думку, для розвитку інформаційнокомунікаційної компетентності:
1. чітке визначення цілей і завдань навчання, що свідчить про бачення
викладачем цінності результатів оволодіння новими знаннями та найближчої
перспективи їх застосування;
2. наявність корисних і зрозумілих як автономних, так і мережевих
ресурсів для забезпечення процесу навчання;
3. особиста зацікавленість і прагнення викладача знайомитися з
передовим досвідом і його впроваджувати;
4. наявність навичок роботи з комп’ютером, що при дистанційній
формі організації навчання є особливо необхідною умовою для розвитку
інформаційно-комунікаційної компетентності;
5. мотивація викладача до самостійної діяльності;
6. матеріально-технічна забезпеченість аудиторій для успішного
використання новітніх технологій;
7. заохочування викладача до використання інформаційнокомунікаційних технологій у педагогічній діяльності, розвитку педагогічної
майстерності з боку адміністрації закладу освіти.
(Студенти озвучують ранжування). Давайте обговоримо:
− Які труднощі виникли у вас під час виконання завдання?
− Що, навпаки, було легко зробити?
− На вашу думку, які труднощі можуть вас спіткати в ході реалізації
професійної мобільності?
− Які проблеми можливі в професійному зростанні? Якими можуть
бути способи їх вирішення?
Література
1. Войтко, В. (Ред.). (1982). Психологічний словник. Київ: Вища школа.
Заняття 3
Використовуються тренінгові методики режисури педагогічної дії в
професійній комунікації викладача закладу вищої освіти, запропоновані
Лавріненком О. А. (Лавріненко, О., 2015).
Завдання 1. (20 хв.).
Мета: оволодіння майбутніми викладачами навичками режисури
педагогічного спілкування.
1.1. Викладач: Пропоную вам виконати такі завдання:
− зайдіть до навчальної аудиторії, привітайтесь, зосередьте увагу
студентів, налаштуйте їх на співпрацю;
− зайдіть до навчальної аудиторії та приверніть увагу студентів без
мовного спілкування (студенти виконують завдання).
Проаналізуємо варіанти спілкування з аудиторією, запропоновані вами
(викладач проводить аналіз). Який варіант більше сподобався вам?
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1.2. Викладач: Наступне завдання є таким: зверніться до студентів,
використовуючи різні системи звертань (прохання, вимога, попередження,
похвала, гумор, запитання, натяк, наказ, побажання). (Викладач стежить за
відповідністю інтонації, пластики, міміко-пантомімічного інтонування,
постановки тіла, а також за свободою рухів тіла і потім проводить аналіз
запропонованих майбутніми викладачами варіантів).
1.3. Викладач: Уявіть собі таку ситуацію: ви заходите до аудиторії і
дізнаєтеся, що в студентському колективі стався конфлікт. Продемонструйте,
який стиль спілкування зі студентами (авторитарний, ліберальний,
демократичний) ви оберете. Яка інформація буде цікавити вас у першу
чергу? (студенти виконують завдання). А зараз обговоримо обрані вами стилі
спілкування, надайте обґрунтування свого вибору.
Завдання 2. Темпоритм педагогічної дії. (40 хв.).
Мета: оволодіння майбутніми викладачами навичками режисури
темпоритму педагогічної дії.
Викладач: Сучасні умови організації освітнього процесу у закладах
вищої освіти доводять актуальність проблеми темпоритму педагогічної дії.
Обсяги інформації стосовно економічних і соціальних процесів і явищ є
часто досить значними і не завжди супроводжуються високою
результативністю. Як правило, студенти позитивно реагують на зміни в темпі
роботи на лекції або практичному занятті. Тому вам як майбутнім
викладачам економічних дисциплін корисно навчитися раціонально
використовувати час і за рахунок режисури темпоритму створювати
взаємодію, яка буде мати інтелектуальну значущість на емоційній основі.
Отже, пропоную вам зрежисирувати етапи аудиторного заняття,
використовуючи такі рівні темпоритму педагогічної дії:
− високий темпоритм педагогічної дії (одночасна робота творчих груп,
студентів біля дошки та самостійна робота над завданнями підвищеної
складності);
− середній темпоритм педагогічної дії (активна фаза роботи
академічної групи над завданнями, що заплановані, з оптимальним
використанням часового відрізку заняття – актуалізація опорних знань
15 хв.);
− низький темпоритм педагогічної дії (студенти з викладачем
виконують один вид навчальної роботи (читають, розповідають, розв’язують
задачі) дуже повільно, не встигають виконати завдання у запланований час.
Завдання 3. Реакція студентів на авторитарність викладача.
(20 хв.).
Мета: розвивати у майбутніх викладачів здатність відчувати
налаштування студентів на взаємодію, режисирувати власну поведінку та
вибудовувати стиль спілкування відповідно до педагогічних задач і ситуацій,
вміння відкрито взаємодіяти у налагодженні результативної педагогічної дії.
Викладач: Уявіть собі таку ситуацію: У викладача однієї з економічних
дисциплін, що вивчаються на першому курсі, постійно не складалися
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стосунки зі студентами. Вона була переконана, що студенти молодших
курсів мають схильність до порушення порядку й дисципліни, приховують
свої негативні цілі, намагаються ухилитися від виконання поставлених
завдань і доручень. Тому основні методи, які використовувалися нею в
процесі навчання, були моралізаторські бесіди, вказівки, попередження,
стягнення. Спробуйте відтворити на практиці авторитарний стиль взаємодії зі
студентами, проаналізувавши цю ситуацію і позицію викладача.
Спрогнозуйте наслідки діяльності викладача за умови дотримання
авторитарного стилю спілкування.
Завдання 4. Розвиток умінь розробляти режисерський план початку
практичного заняття з орієнтацією на спілкування (20 хв.).
Мета: навчити майбутніх викладачів вибудовувати педагогічні ситуації
з метою формування відповідного теоретико-практичного базису для
реалізації педагогічної дії.
Викладач: Однією з передумов успіху є розробка своєрідного плану дій
викладача. Уявіть собі, що вам потрібно провести практичне заняття в таких
ситуаціях:
А. В середині навчального року ви призначені викладати в академічній
групі замість доцента, який звільнився з університету. Студенти любили
викладача. Це ваше перше практичне заняття у новому студентському
колективі й перше знайомство зі студентами.
Б. Ваше наступне за розкладом заняття в групі першого курсу, в якій ви
є куратором. Перед вашим практичним заняттям у студентів була модульна
контрольна робота з іншого предмета.
В. Вас попросили провести практичне заняття з вашої дисципліни
замість викладача, який захворів. Студентів не встигли попередити про
заміну.
Ви маєте виконати такі завдання:
1. Розробити варіанти початку практичного заняття з орієнтацією на
умови ситуації, визначити психолого-педагогічні особливості ситуацій, що
зумовлюють характер спілкування.
2. Обгрунтувати обрані вами шляхи встановлення особистісного
контакту зі студентами, створення ситуації діалогу і переходу до подальших
видів навчально-пізнавальної діяльності.
3. Вмотивувати план режисури власної поведінки в аудиторії
(особливості зовнішнього вигляду – міміку, рухи, жести, позу, ходу – і його
психологічну роль; зміст звернення до студентів, емоційну насиченість і
підтекст мовлення; вибір дистанції спілкування, орієнтацію в просторі
аудиторії; бажані атмосферу, темп початку заняття і засоби створення їх).
Література
1. Лавріненко, О. (2015). Тренінги розвитку і саморозвитку
педагогічної майстерності викладача ВНЗ. Київ: Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України.
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Заняття 4
Мета: ознайомити майбутніх викладачів економічних дисциплін з
різними методами рефлексії, актуалізувати їх знання про педагогічну
рефлексію, сприяти саморефлексії майбутніх викладачів.
Завдання 1. Рефлексія «Тут і тепер». (20 хв.).
Викладач: Перш, ніж ознайомити вас з основними поняттями
рефлексивної дії, я пропоную кожному з вас висловити своє уявлення про те,
що відбувається особисто з вами і з групою. Ви можете це зробити в будьякій формі: вербально, невербально, зобразивши це на аркуші паперу
(студенти виконують завдання).
А зараз я познайомлю вас з поняттям рефлексії та видами педагогічної
рефлексії. Короткий психологічний словник визначає поняття рефлексії як
усвідомлення людиною своїх дій, думок та почуттів, а також того, як вона
виглядає в очах інших, спілкуючись з різними людьми (Халтагарова, О.,
2006, с. 22). Іншими словами, рефлексія не є лише самопізнанням. Вона
включає такі процеси, як розуміння й оцінка іншого. За допомогою рефлексії
своя особиста свідомість, цінності, думки співставляються з цінностями,
думками, ставленням інших людей, групи, суспільства, загальнолюдськими.
Відрефлексувати щось означає це «пережити», «пропустити крізь свій
внутрішній світ», «оцінити».
Науковці П. Ковалевський, Б. Ковальов, Л. Даукша та С. Кондратьєва
виокремлюють такі види рефлексії в процесах спілкування, як соціальноперцептивна, комунікативна та особистісна рефлексія (Ковалевский, П.,
Ковалев, Б., Даукша, Л., Кондратьева, С., 2003).
Комунікативна рефлексія полягає в оцінюванні та аналізуванні
викладачем вчинків, поведінкових ліній студентів, у розпізнанні їх реакцій та
емоцій, дослідженні причинно-наслідкових зв’язків, щоб з’ясувати, що є
підґрунтям їх вчинків, і краще зрозуміти їх внутрішній світ. Предметом
соціально-перцептивної рефлексії є повторна перевірка, переосмислення
викладачем власних уявлень і думок, які в нього сформувалися у процесі
спілкування зі студентами. Об’єктом особистісної рефлексії викладача є його
особистість. Викладач комплексно аналізує себе, свої вчинки, всі ознаки та
прояви інтелекту, ставлення до себе та інших людей.
Завдання 2. Проективне малювання «Я педагог». (20 хв.).
Викладач: на аркуші паперу зобразіть себе в своїй майбутній
педагогічній професії (студенти виконують завдання). Давайте обговоримо
такі питання:
− Що ви можете сказати про особливості зображеної вами людини?
− Що ви можете сказати про риси характеру зображеної особистості?
− Які найкращі професійні, особисті якості має людина, зображена
вами?
− Які професійні та особисті якості ви хотіли б змінити в цій людині?
Завдання 3. «Автопортрет» (30 хв.).
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Викладач: Уявіть собі, що на вас чекає зустріч з незнайомою людиною і
потрібно, щоб вона впізнала вас. Опишіть себе. Знайдіть такі ознаки, які
відрізняють вас від інших. Опишіть свій зовнішній вигляд, манеру говорити,
одягатися, притаманні вам жести, які привертають увагу до вас (студенти
працюють у парах; один студент розповідає про себе, інший може ставити
уточнюючі запитання; обговорення триває 15-20 хвилин). А тепер у колі
своїх колег поділіться враженнями.
А зараз пропоную виконати вправу, яка вам допоможе подолати
емоційну і поведінкову скутість.
Завдання 4. «Без маски». (20 хв.).
Викладач: Кожний з вас отримав картку, на якій написана незавершена
фраза. Без попередньої підготовки продовжіть і завершіть фразу. Ви маєте
бути щирими. Якщо решта учасників відчують нещирість, доведеться взяти
ще одну картку. (Приклади фраз, написаних на картках:
«Особливо мені подобається, коли оточуючі…»
«Мені іноді справді хочеться…»
«Інколи люди не розуміють мене, тому що…»
«Я вірю, що я…»
«Я іноді відчуваю сором, коли я…»
«У мене викликає особливе роздратування…»).
Підбиваючи підсумки заняття, хотілося б ще раз наголосити, що
рефлексія справді є практично значущою та важливою для викладача. Для
того щоб краще організувати свою педагогічну діяльність, прискорити
процес самовдосконалення, розкрити свій творчий потенціал, вільніше
висловлювати свої як позитивні, так і негативні почуття в усній і письмовій
формах, кожен з нас може скласти свою програму розвитку педагогічної
майстерності та особистісного зростання.
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