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Анотація -  У статті розкрито теоретичне обгрунтування та 
експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов розвитку 
педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу

Ключові слова -  фактори, педагогічна майстерність, якість знань, 
стаж роботи, ТДАТУ.

Постановка проблеми. Спираючись на положення Концепцію 
реформування і розвитку аграрної освіти та науки в Україні на 2011-2015 
роки і план заходів щодо її реалізації по організації навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах основним завданням є забезпечення 
високої та об’єктивної якості знань студентів з усіх напрямів підготовки.

Основна частина. У відповідності до освітньо-професійних 
характеристик молодий фахівець повинен мати такі вміння:

1. Професійна підготовленість
2. Готовність до навчання протягом житія
3. Готовність до конкуренції в умовах ринку
4. Готовність до ризику
5. Готовність до підприємницької діяльності
6. Психологічна підготовленість
7. Здатність брати на себе відповідальність
8. Вміння розв’язувати нестандартні завдання
Для забезпечення професійної підготовленості фахівця необхідна 

якісна підготовка на яку впливають декілька факторів (рисЛ).
Зовнішні фактори: якість підготовки абітурієнта; участь роботодавця в 

підготовці фахівця: мотивація до отримання знань; інформаційне
забезпечення.

Внутрішні фактори: науково-педагогічні кадри; бази практик на 
виробництві; навчально-методичний комплекс з дисципліни; навчально- 
матеріальна база; серед цих факторів одним з основних є науково-педагогічні 
кадри, а саме їх фахова підготовка і рівень педагогічної майстерності.

Так з даних соціологічного опитування студентів, 30% якості 
підготовки залежить від викладача.
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Рисунок 1. Фактори що впливають на якісну підготовку фахівця

Найважливішою умовою вдосконалення навчального процесу є 
підвищення педагогічної майстерності викладача, який був і залишається 
стрижневим ланкою будь-якої педагогічної системи. У проблемі формування 
майстерності викладача необхідно звернути на два моменти.

З одного боку, особливість педагогічної діяльності, пов’язаної зі 
специфікою ії об’єкта, яким е людина (він же суб’єкт діяльності), постійна 
мінливість педагогічних ситуацій - все це не дозволяє педагогу спиратися на 
якусь одну, раз 1 назавжди засвоєну систему дій. З іншого боку, при розробці 
методологічних основ оптимізації навчального процесу виникає проблема 
співвідношення творчості педагога і певного алгоритму дій, які викладачеві 
треба постійно здійснювати.

Як справедливо стверджує Ю.К. Бабанський, існує діалектичний 
зв’язок між нормативом і творчістю в педагогічній праці, які аж ніяк не 
виключають один одного, а взаємно припускають, взаємно збагачують і, по 
суті, не можуть обходитися один без одного. :

Проблема педагогічної майстерності займає чільне місце в 
дослідженнях радянських і зарубіжних вчених. Підвищення педагогічної 
майстерності викладача нерозривно пов’язане з вдосконаленням в його 
педагогічної діяльності. Згідно педагогічної закономірності циклічності, 
основними циклами розвитку педагога в процесі самостійної діяльності є: 
освоєння професії; її вдосконалення; затвердження та перевірка системи 
роботи; подальше вдосконалення; узагальнення досвіду; передача досвіду; 
підведення підсумків. Як неважко помітити, вдосконалення в діяльності 
займає найважливіше місце в даних циклах. В першу чергу воно пов’язане з 
пошуком нового, з творчістю викладача. Зв’язок між творчою активністю 
педагога та його майстерністю підтверджується експериментально.
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Виходячи з основної практичної мети навчання, викладач повинен 
вміти визначити на весь термін навчання комплекс навичок і вмінь, який 
необхідно виробити у студентів у кожному з видів діяльності,

Складання календарних планів вимагає вміння робити психолого- 
педагогічний аналіз теми заняття. При розробці планів викладач повинен 
співвідносити план вивчення матеріалів на найближчому занятті з усім 
календарним планом, не випускаючи з виду кінцевих цілей навчання. 
Важливим проектувальним умінням при цьому виступає вміння передбачати 
труднощі у засвоєнні студентами матеріалу, що залежить головним чином від 
знання індивідуальних і вікових особливостей контингенту учнів.

Враховуючи практичний характер занять, велике значення для 
викладача набувають його організаторські вміння. Організаторська 
діяльність полягає насамперед у вмінні ефективно організовувати студентів 
на занятті, залучати їх всіх в роботу по засвоєнню матеріалу.

До необхідних організаторських умінь викладача належить уміння 
прищеплювати студентам навички самостійної роботи, вміння застосовувати 
наочність, а також вміння, пов’язані з організацією самого навчального 
матеріалу.

З метою визначення реального стану якості знань студентів в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті, широко 
впроваджується практика проведення зрізів залишкових знань студентів 
після сесії. Нажаль, є випадки, коли порівняння якості знань в сесію і під час 
перевірки мають значну розбіжність. Однієї з причин такої розбіжності с 
недостатній рівень педагогічної майстерності деяких викладачів і, як 
наслідок, необгрунтоване завищення екзаменаційних оцінок.

Перевірки якості проведення занять, що періодично проводяться в 
університеті, показали, що деякі викладачі не володіють у повній мірі 
методикою організації та ведення занять. Саме це обумовлює іноді низький 
рівень якості знань студентів.

Отже, як бачимо, педагогічна майстерність викладача є важливою 
складовою забезпечення високої якості знань студентів, яка є основним 
завданням в наданні освітніх послуг.

З метою визначення причини зниження педагогічної майстерності 
викладачів було зроблено аналіз професорсько-викладацького складу ТДАТУ 
(рис.2). Динаміка якісного складу викладачів показує, що внаслідок 
зменшення контингенту студентів, загальна кількість науково-педагогічних 
працівників зменшилася на 50 чоловік. При чому, кількість докторів наук 
практично не змінилася, а кількість кандидатів наук дещо збільшилося. Отже 
скорочення відбулося виключно за рахунок викладачів, що не мали 
наукового ступеню.

Таким чином, якісний склад професорсько-викладацького складу з 
кожним роком підвищує показник викладачів, одо мають наукову ступень та 
вчене звання.
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Рисунок 3. Стаж роботи викладачів

Рисунок 2. Динаміка науково-педагогічного складу за останні 3 роки

У той же час аналіз стажу роботи професорсько-викладацького складу 
Таврійського державного агротехнологічного університету станом на 
01.09.2011 року показує такі результати (рис.З).
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Серед доцентів університету переважка більшість викладачів мають 
загальний стаж роботи від ІО до ЗО років. У той же час основна їх частина 
цей стаж мас як науково-педагогічний, А це означає, що 84% викладачів не 
мають стажу практичної роботи на підприємствах. Саме відсутність 
практичного досвіду роботи і обумовлює недостатню практичну 
спрямованість викладання дисциплін.

Крім того, враховуючи наведений аналіз професорсько-викладацького 
складу, слід зазначити, що переважна більшість викладачів не має 
педагогічної освіти, а значить не мають високого рівня знань з педагогіки і 
методики викладання у ВНЗ Тому викладач не завжди може навіть маючи 
високий рівень теоретичної і фахової підготовки з дисципліни довести 
матеріал до свідомості студента. І як наслідок все позначається на якісних 
показниках студентів університету.

Тому для вирішення цих негайних проблем необхідно розвивати і 
постійно вдосконалювати «школу методистів», що дозволить ефективно 
використовувати існуючий склад НПП та покращити рівень організації та 
проведення занять. Адже враховуючи постійне оновлення педагогічного 
складу, є необхідність у передачі досвіду кращих методистів університету 
молодим викладачам.

Отже, з метою підвищення педагогічної майстерності викладачів 
рекомендуються такі шляхи:

1. Обов’язкове підвищення кваліфікації викладачів в базових 
навчальних закладах відповідного напряму.

2. Обов’язкове стажування викладачів вищих навчальних закладів на 
сучасних підприємствах і наукових установах.

3. Систематична організація семінарів щодо підвищення якості 
підготовки фахівців (університетських, факультетських, 
кафедр&чьних) із запрошенням виробників і провідних фахівців 
відповідного напряму, а також поширення практики проведення 
відкритих занять викладачів на кафедрах.

4. Підвищення якісного рівня науково-педагогічного потенціалу кафедр 
шляхом розвитку наукових шкіл за окремими галузями знань.

5. Самовдосконалення викладачів шляхом їх участі у дорадництві та 
постійне оновлення знань з сучасних технологій та техніки, в тому 
числі використовуючи можливості мережі INTERNET.

6. Вдосконалення рівня володіння викладачами основ педагогіки і 
методики викладання дисциплін.

7. Розвиток і постійне функціонування «Школи методистів» у вищому 
навчальному закладі.

8. Поширити використання сучасних засобів навчання і інноваційних 
технологій.
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Висновки. Реалізація цих, а також інших існуючих, шляхів дозволяє 
підвищити рівень педагогічної майстерності викладачів та, як наслідок, 
підвищити якість знань студентів.
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ENHANCEMENT OF THE PEDAGOGICAL TRADE OF TEACHERS OF 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

V. Kurchev, O. Lomeyko 

Summary
In the article it is exposed theoretical ground and experimental 

verification of organizationally-pedagogical terms of development of 
pedagogical trade of higher pedagogical establishment.

Keywords: factors, pedagogical trade, the quality of the knowledge, the 
experience of work
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Анотація -  Обґрунтована ідея суб’єктної позиції при формуванні 
творчого мислення.
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Вступ. Творче мислення виступає індивідуальною і професійно- 
особовою характеристикою, що вимагає багатоаспектного підходу до її 
вивчення. Як система, воно включає етично гуманістичну спрямованість, 
мотиви, цілі, ціннісні орієнтації, сукупність знань, умінь, навичок, форми і 
способи їх використання в нестандартних ситуаціях. В той же час той факт, 
що творче мислення приймаэ статус інтеграційної якості особистості не 
викликає сумніву.

Мета статті визначити роль особистих характеристик суб’єкта при 
формуванні творчого мислення.

Результати досліджень. Аналіз педагогічних досліджень (В. С. 
Ротенберг, В. В. Аршавский, С. Л. Рубенштейн) показує, що поняття 
«суб’єкт» використовується для позначення здатності людини до 
самодетермінациї свого буття і цілеспрямованої активності. Суб’єкта 
характеризує внутрішня незалежність від зовнішнього світу, самостійність у 
виборі цілей і способів поведінки, бажання перетворювати, удосконалювати 
внутрішній і зовнішній світ, здібність до рефлексії [2; 3].

Для нашого дослідження важливі особисті характеристики суб’єкта, які 
дозволять активно на них спиратися в практиці формування творчого 
мислення студента: активність, дійовий початок, орієнтація на ціль, 
варіативність, рефлексія, відповідальність.

Активність. Людина не народжується, а стає суб’єктом в процесі 
спілкування, діяльності і інших видів активності. Як відзначає С. Л. 
Рубинштейн, суб’єкт формується лише тоді, «коли з боку суб’єкта є акт 
пюрчої самодіяльності». Необхідно відзначити, що реалізація суб’єкта 
відбувається тільки «за наявності відповідного соціального середовища». 
< убЧкт при цьому проявляє свої сутнісні характеристики: суб’єктні - 
їда шість активно реагувати в нових умовах і суб’єктивні - реагувати певним
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