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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах розбудови в Україні правової 

держави та громадянського суспільства, інтеграції в світове співтовариство 

об’єктивно підвищуються вимоги до рівня та якості професійної підготовки 

працівників правоохоронних органів, до всієї системи професійної освіти 

правоохоронців. У зв’язку з цим особливого значення набуває модернізація 

змісту, форм і методів підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних 

закладів МВС України, здатних не лише виконувати свої професійні обов’язки, 

але й володіти високим рівнем сформованості дидактичної культури. Процес 

підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури в цілому потребує 

формування в них даного виду культури, яка опосередкована педагогічним 

ідеалом цілісної особистості викладача, спільно з багатим потенціалом 

професійних знань і дидактичних умінь. 

Відповідно до вимог, задекларованих у Законі України „Про вищу освіту” 

(2014 р.), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., 

сьогодні провідним критерієм підготовленості майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України до освітньої діяльності є спрямованість 

особистості на засвоєння ціннісних орієнтацій професійної діяльності, 

сукупність професійних і дидактичних знань, постійне вдосконалення 

дидактичних здібностей, умінь і навичок та їхньої реалізації шляхом творчої 

продуктивної діяльності. 

Загальнотеоретичним питанням підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра присвячені роботи таких учених, як: В. Андрущенко, Н. Бойцова, 

Л. Бондаренко, С. Вітвицька, Л. Воротняк, І. Драч, О. Ігнатюк, О. Коваль, 

Б. Коротяєв, В. Луговий, В. Люлька, Ю. Маленков, Н. Мачинська, Н. Оськіна, 

В. Сенашенко, С. Сисоєва, Г. Сомбаманія, В. Стрельніков, М. Супрун, В. Халін, 

С. Харченко, Б. Якимович та ін. 

Зміст, структура та функції дидактичної культури майбутнього викладача 

знайшли відображення в роботах Г. Атанова, А. Бодакова, Н. Гавриш, 
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В. Гриньова, О. Ігумнова, І. Ісаєва, Т. Попової, В. Прошкіна, С. Сапожникова, 

О. Співаковського, Ю. Сенько, М. Тиріної, А. Усова, Н. Фатьянової, 

І. Шамсутдінової та ін.  

Розвиток окремих складових професійної культури працівників органів 

внутрішніх справ досліджували В. Бакуменко, О. Бандурка, В. Барковський, 

П. Білий, С. Бублік, Т. Гороховська, І. Зеленко, М. Ібрагімов, В. Куличенко, 

І. Михайліченко, А. Морозов, А. Романова, Б. С’єдін, О. Синчишина, С. Сливка, 

Г. Яворська та ін.  

Водночас, незважаючи на вагомий доробок науковців, у педагогіці відсутні 

наукові праці, в яких обґрунтовано конкретні питання розвитку дидактичної 

культури у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС України.  

Відтак, дослідження та здійснений аналіз опитувань досвідчених педагогів-

практиків, заступників керівників вищих навчальних закладів МВС України з 

навчально-методичної та наукової роботи, які відігравали роль експертів щодо 

питання формування дидактичної культури у майбутніх викладачів, засвідчило 

наявні в сучасній психологічно-педагогічній підготовці істотні суперечності, 

зокрема між: 

– підвищенням вимог суспільства до якості професійної підготовки 

працівників правоохоронних органів і недостатнім рівнем педагогічної зрілості 

та майстерності у викладачів вищих навчальних закладів МВС України; 

– потребою педагогічної науки й освітньої практики в педагогах високого 

рівня майстерності та компетентності й традиційним змістом, формами і 

методами їхньої професійної підготовки в умовах магістратури; 

– значним потенціалом магістерської підготовки щодо формування 

дидактичної культури майбутніх викладачів і недостатньою розробленістю 

педагогічних умов, упровадження яких сприятиме формуванню та розвитку цієї 

інтегративної якості магістрантів. 

Актуальність проблеми дослідження, її недостатня теоретична та практична 

розробленість, а також необхідність розв’язання виявлених протиріч, як чинника 

удосконалення процесу магістерської підготовки фахівців у вищих навчальних 
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закладах МВС України, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

„Педагогічні умови розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах виконання Плану проведення науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії 

внутрішніх справ на 2012 рік. Тема дисертаційного дослідження затверджена 

рішенням вченої ради Національної академії внутрішніх справ (протокол № 1 від 

25.01.2011 р.). Тему дисертації узгоджено в Раді з координації наукових 

досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 4 від 

26.05.2009 р.). 

Об’єкт дослідження – процес розвитку дидактичної культури викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України в умовах навчання в магістратурі. 

Предмет дослідження – сукупність педагогічних умов, що сприяють 

розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС 

України. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, змістовній 

розробці та експериментальній перевірці сукупності педагогічних умов розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що досягнення ефективності 

розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС 

України може бути реалізоване через змістовну розробку та створення в 

освітньому процесі таких педагогічних умов: 

– спрямування змісту психолого-педагогічних дисциплін на формування у 

магістрантів цілісного уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції 

у майбутній викладацькій діяльності на основі контекстного підходу; 

– забезпеченість персоналізації процесу формування дидактичної 

культури магістрантів завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих 

технологій, інтерактивного навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності; 
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– насичення педагогічної практики магістрантів творчими завданнями, 

стимулюючими прояви в них педагогічної креативності на основі застосування 

психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, рефлексії. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження, було 

визначено такі завдання: 

1) визначити ступінь дослідженості проблеми розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України; 

2) розкрити сутнісні характеристики змісту і структури дидактичної 

культури; 

3) діагностувати вихідний рівень сформованості дидактичної культури у 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра, як майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України; 

4) науково обґрунтувати та змістовно розробити сукупність педагогічних 

умов розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України; 

5) упровадити сукупність педагогічних умов розвитку дидактичної 

культури в освітню діяльність здобувачів вищої освіти ступеня магістра;  

6) виявити ступінь ефективності впроваджених в освітню діяльність 

магістрантів педагогічних умов розвитку дидактичної культури. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять ідеї філософії 

культури (О. Арнольдов, Е. Баллер, В. Біблер, М. Каган, Л. Коган) та освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Краєвський, В. Кремень); наукові положення 

культурологічного (Є. Бондаревська, В. Крайник, Н. Крилова), акмеологічного 

(Б. Ананьєв, О. Бодальов, А. Деркач, Н. Кузьміна), особистісно-орієнтованого 

(Г. Балл, І. Бех, С. Подмазін), діяльнісного (Л. Виготський, В. Зінченко, 

О. Леонтьєв), контекстного (А. Вербицький, О. Іваницький, С. Скворцова), 

компетентнісного (Є. Зеєр, А. Маркова, А. Хуторський) підходів; теоретичні 

засади професійної діяльності (Н. Кузьміна, В. Сластьонін); теорії і практики 
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підготовки фахівців у системі вищої освіти (А. Алексюк, О. Дубасенюк, 

О. Набока, С. Омельченко, С. Сисоєва, В. Стешенко).  

Для розв’язання поставлених завдань передбачено використання комплексу 

методів дослідження:  

– теоретичного рівня – аналіз наукової літератури з метою встановлення 

стану розробленості досліджуваної проблеми, розкриття основних дефініцій і 

визначення категоріально-понятійного апарату дослідження; синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення, систематизація матеріалів для теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов розвитку дидактичної культури викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України;  

– емпіричного рівня – діагностичні (анкетування, бесіда, інтерв’ювання; 

тестування, рейтинг; вивчення продуктів навчально-пізнавальної діяльності 

магістрантів), обсерваційні (пряме й опосередковане педагогічне 

спостереження); педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний), 

адаптований відповідно до завдань дослідження;  

– статистичного рівня – опрацювання отриманих даних і встановлення 

кількісної залежності між досліджуваними явищами й процесами. 

Наукова новизна дослідження:  

– уперше теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та технологічно 

впроваджено сукупність педагогічних умов розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України (спрямування змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у магістрантів цілісного 

уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у майбутній 

викладацькій діяльності на основі контекстного підходу; забезпеченість 

персоналізації процесу формування дидактичної культури магістрантів завдяки 

застосуванню особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивного навчання як 

основи розвитку їхньої суб’єктності; насичення педагогічної практики 

магістрантів творчими завданнями, стимулюючими прояви в них педагогічної 

креативності на основі застосування психолого-педагогічних механізмів 

ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії);  
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– удосконалено зміст навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу 

за рахунок збільшення тем дидактичної спрямованості та впровадження в 

освітню діяльність здобувачів вищої освіти ступеня магістра інноваційних форм 

і методів навчання;  

– набули подальшого розвитку наукові уявлення: про сутність поняття 

„дидактична культура”, її зміст, структуру та функції; про критерії та рівні 

сформованості дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України зі встановленням кількісних показників щодо оцінювання 

ефективності досліджуваного процесу при впровадженні відповідних 

педагогічних умов. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що:  

– оновлено та доповнено дидактичною тематикою відповідне навчально-

методичне забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу; 

представлено методику діагностики рівня розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України в умовах магістратури;  

– розроблено та впроваджено в освітній процес спецкурс „Шляхи розвитку 

та саморозвитку дидактичної культури викладача у ВНЗ МВС України”, який 

максимально враховує знання з основ сучасної дидактики вищої школи;  

– підготовлено для керівників педагогічної практики, слухачів інструктивно-

методичні матеріали щодо підвищення ефективності практичної підготовки 

майбутніх викладачів. Результати дисертаційної роботи можуть бути 

використані в освітньому процесі вищих навчальних закладів МВС України та 

на курсах підвищення кваліфікації педагогів, викладацька діяльність яких 

здійснюється у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. 

Результати дослідження реалізовано в освітню діяльність Національної 

академії внутрішніх справ (акт про реалізацію від 10 червня 2015 р.); 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (акт про 

реалізацію від 24 червня 2015 р.); Національної академії Національної гвардії 

України (акт про реалізацію від 22 липня 2015 р.) та Луганського державного 
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університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (акт про впровадження від 

16 липня 2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. У спільній публікації „Дидактична культура 

викладача вищого навчального закладу МВС у психолого-педагогічних 

дослідженнях: проблемний аспект” автором запропоновано визначення поняття 

дидактичної культури у структурі педагогічної культури викладача вищого 

навчального закладу МВС, розкрито його сутність і зміст. Здійснено аналіз 

трактування поняття дидактичної культури викладача вищого навчального 

закладу МВС провідними вченими – педагогами, психологами та філософами. 

Апробація матеріалів дослідження. Основні положення дисертації було 

представлено в повідомленнях на наукових, науково-практичних і науково-

методичних конференціях різного рівня: ІІІ Всеармійська науково-практична 

конференція „Актуальні проблеми становлення особистості, професіонала в 

ризиконебезпечних професіях” (Київ, 2011); IV Всеукраїнська науково-

практична конференція „Становлення особистості професіонала: перспективи й 

розвиток” (Одеса, 2011); відомча науково-методична конференція „Інноваційні 

технології підготовки правоохоронців” (Київ, 2011); Всеукраїнський науково-

практичний семінар „Роль психології та соціології у розвитку системи вищої 

освіти” (Ірпінь, 2012); відомча науково-теоретична конференція „Сучасні 

інновації в педагогіці вищої школи” (Київ, 2013); VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція „Освітньо-наукове забезпечення діяльності 

правоохоронних органів і військових формувань України” (Хмельницький, 

2013); V Всеукраїнська науково-практична конференція „Професійне 

становлення особистості” (Одеса, 2013); міжвишівський науково-практичний 

семінар „Інклюзивна освіта: уроки і здобутки” (Харків, 2014); регіональна 

науково-практична конференція „Актуальні питання методики навчання та 

виховання як важливого чинника підвищення якості професійної підготовки 

фахівців у вищій школі” (Харків, 2015). 

Результати наукового дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

управління та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ. 
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Публікації. Результати дослідження висвітлено в 14 публікаціях, з яких 13 

одноосібних публікацій, із них: 5 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у 

зарубіжних виданнях та 7 опублікованих тез – у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел  

(294 найменування), 6 додатків на 46 сторінках, 13 таблиць та 17 малюнків. 

Загальний обсяг роботи становить 270 сторінок, основний текст викладено на 

195 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

РОЗВИТКУ  ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  МВС УКРАЇНИ  

 

1.1. Формування дидактичної культури майбутніх викладачів правових 

дисциплін в умовах магістратури як психолого-педагогічна проблема  

 

Професійна підготовка спеціалістів різного профілю в умовах навчання в 

магістратурі передбачає не тільки їхню науково-пошукову діяльність у галузі 

фахових дисциплін, але й серйозну педагогічну і, передусім, дидактичну 

підготовку як майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. 

У зв’язку з цим, педагогічний аспект навчання в магістратурі знайшов своє 

відображення в багатопланових наукових дослідженнях, які різною мірою 

пов’язані та розкривають формування дидактичної культури здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра непедагогічного профілю. 

На сьогоднішній день у педагогічній науці накопичено значний фонд 

наукових знань із даної проблеми. Вони відображають найрізноманітніші її 

аспекти й описані з використанням різноманітних педагогічних понять і 

термінів. Так чи інакше, але всі ці дослідження присвячені професійно-

педагогічній підготовці та мають безпосереднє відношення до формування 

дидактичної культури здобувачів вищої освіти ступеня магістра. 

З огляду на це, ми вважаємо за доцільне виділити для аналізу наступні 

напрями наукової літератури. 

Перший напрям відображає наукову літературу, яка розкриває формування 

дидактичної культури через поняття професійно-педагогічної майстерності, 

компетентності та професійної зрілості здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра. 

Другий напрям характеризує формування дидактичної культури з акцентом 

на професійну готовність як акмеологічний феномен. 
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Третій напрям наукової літератури безпосередньо присвячено розкриттю 

проблеми з використанням самого поняття дидактичної культури. 

Переходимо до змістового аналізу першого напряму наукової літератури. 

Вивчення феномена педагогічної майстерності має достатньо тривалу наукову 

традицію. Її створювали знамениті українські та зарубіжні вчені Ю. Азаров [3], 

А. Астахов [195], О. Брюховецька [225], Ф. Гоноболін [53], С. Гончаренко [54], 

М. Дьяченко [76], І. Зязюн [89; 90; 196; 197], Л. Кандибович [76], Л. Крамущенко 

[197], І. Кривонос [90; 197], А. Кудусова [225], Н. Кузьміна [140–142], 

В. Луговий [156], Ю. Мальований [54], О. Пєхота [206], В. Семиченко [225], 

О. Снісаренко [225], Т. Сущенко [254], Н. Тарасевіч [90; 255], М. Ярмаченко 

[198–199]. 

Науковою передумовою для розвитку ідей професійно-педагогічної 

майстерності, безсумнівно, є погляди класиків української педагогіки 

А. Макаренка та В. Сухомлинського. У своїх працях, зокрема у таких, як 

„Педагогічна поема”, „Деякі висновки з мого педагогічного досвіду”, „Мої 

педагогічні погляди”, А. Макаренко підкреслював, що педагогічна майстерність, 

яка базується на вміннях, кваліфікації – це знання педагогічного процесу, вміння 

його будувати, привести до руху. Він стверджував, що „педагогічна 

майстерність може бути доведена до великого ступеня досконалості, майже до 

ступеня техніки” [159, с. 368–369].  

Принципово важливою для вивчення дидактичної культури викладача є 

концептуальне положення А. Макаренка про те, що „майстерність вихователя не 

є якимось особливим мистецтвом, але це спеціальність, якій потрібно навчати, 

як потрібно навчати лікаря його майстерності, як потрібно навчати музиканта” 

[161, с. 236].  

Особливий наголос А. Макаренко робив на формуванні здібності відчувати 

й розуміти глибини людської психіки, її особливості. Він писав „Я вмів 

розпізнавати їхні почуття з ознак, мені одному відомих: з глибини погляду, з 

рум’янцю ніяковості, з далекої уваги з-за рогу, з ледь охриплого голосу, зі 

стрибків і бігу після зустрічі” [160, с. 442]. 



13 

Питанням формування педагогічної майстерності вчителя велику увагу в 

своїх працях і практичній діяльності приділяв В. Сухомлинський. Він 

підкреслював, що „мистецтво впливу особи вихователя на колектив вихованців 

полягає в тому, щоб, говорячи про будь-який предмет, він торкався сердець 

конкретних вихованців, пробуджував у них думки й тривоги про самих себе і 

зрештою приводив до найживотворнішого джерела вихованця – прагнення” 

[251, с. 595]. 

Розкриваючи сам термін педагогічної майстерності, педагог писав: „Добре 

керувати школою означає добре знати науку виховання, яка повинна стати 

основою наукового керівництва вихованням і освітою, організації роботи 

колективу школи – вчителів та учнів: бути майстром навчально-виховного 

процесу, володіти мистецтвом впливу на дитину, підлітка, юнака, дівчину. Адже 

виховання в широкому розумінні – це постійне збагачення – оновлення як тих, 

хто виховується, так і тих, хто виховує” [252, с. 31]. 

Фундатором дослідження проблем професійно-педагогічної майстерності в 

сучасній українській педагогіці є І. Зязюн, який у своїх роботах дав усебічну 

характеристику цього педагогічного феномена. Він розглядає сутність 

педагогічної майстерності, з одного боку, як найвищий рівень педагогічної 

діяльності, з другого, як вияв творчої активності особистості педагога. Саме 

поняття „педагогічна майстерність” також трактується ним двояко. З одного 

боку – це високе мистецтво виховання і навчання, яке постійно 

удосконалюється, доступне кожному педагогу, в основі якого лежать формуючі 

професійні знання, уміння і здібності [90, с. 20]. З другого – це комплекс 

властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня 

професійної діяльності на рефлексивній основі [195, с. 30]. 

Розумінню процесу формування дидактичної культури викладача слугують 

розроблені І. Зязюном критерії майстерності педагога: „Критеріями 

майстерності педагога є доцільність (за спрямованістю), продуктивність (за 

результатами), діалогічність (за характером стосунків з учнями), оптимальність 

(у виборі засобів), творчість (за змістом діяльності)” [195, с. 37]. 
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І. Зязюн окреслює такі провідні здібності до педагогічної діяльності: 

комунікативність; перцептивні здібності; динамізм особистості; емоційна 

стабільність; оптимістичне прогнозування; креативність. При цьому він виділяє 

такі рівні сформованості педагогічної майстерності: елементарний (наявність 

окремих якостей професійної діяльності, володіння знаннями); базовий 

(володіння основами педагогічної майстерності: знання, володіння методикою 

викладання, гуманістичне спрямування педагогічних дій, позитивні стосунки з 

учнями, вміння організувати навчально-виховний процес); досконалий (чітка 

спрямованість дій учителя, їхня висока якість, діалогічна взаємодія у 

спілкуванні, планування власної діяльності на тривалий проміжок часу з 

орієнтацією на розвиток особистості учня); творчий рівень (ініціативність і 

творчість у професійній діяльності, самостійне конструювання оригінальних, 

педагогічно доцільних прийомів взаємодії, сформованість індивідуального 

стилю професійної діяльності) [195]. 

Як показує аналіз наукової літератури, суттєвих відмінностей у розумінні 

сутності педагогічної майстерності в науці немає. Відрізняються підходи у 

визначенні тих чи інших структурних компонентів цього феномена. Наприклад, 

І. Зязюн визначає такі: 

 педагогічна майстерність у структурі особистості – це система, здатна 

до самоорганізації, системотворчим фактором якої є гуманістична 

спрямованість; 

 основою (підвалиною) професійної майстерності є професійна 

компетентність (спрямованість і професійні знання становлять кістяк високого 

професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що 

самоорганізується); 

 педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення; 

 техніка, в основі якої – знання і здібності, дає змогу виявити 

внутрішній потенціал учителя, гармонізуючи структуру педагогічної діяльності 

[196]. 
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Н. Тарасевич у структурі педагогічної майстерності виділяє низку 

взаємопов’язаних елементів: педагогічну спрямованість, професійні знання, 

здібності до педагогічної діяльності, вміння в галузі педагогічної техніки [255]. 

Чітко виражений дидактичний аспект структури педагогічної майстерності 

відображений у працях Ф. Гоноболіна, Н. Кузьміної, якими визначено 

педагогічні здібності, як дидактичні (уміння викладати матеріал учням 

доступно, цікаво, чітко, ясно); організаторські (вміння організовувати діяльність 

учнів, залучати їх до різних видів навчально-пізнавальної діяльності); 

комунікативні (здатність встановлювати правильні взаємовідносини з учнями); 

перцептивні (здатність проникати у внутрішній світ дитини); сугестивні 

(здатність вольового впливу на учня); науково-пізнавальні (здатність сприймати 

інформацію) [53; 142]. 

Розкриваючи шляхи формування педагогічної майстерності викладача на 

основі теоретичних основ змісту освіти (знання, досвід, здійснення способів 

діяльності, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-вольового ставлення до 

світу), Г. Хозяїнов стверджує, що зміст професійно-педагогічної освіти 

педагога-майстра повинен охоплювати дві сторони зазначених видів діяльності. 

Перша з них – це загальні елементи цих видів, якими повинен оволодіти 

спеціаліст; друга – спеціальні елементи видів змісту освіти. Тому він доходить 

висновків, що знання, вміння та навички педагога, як складова основ 

педагогічної майстерності, можуть бути двох рівнів:  

 набуті в процесі підготовки до професійної педагогічної діяльності; 

 набуті в процесі професійної педагогічної діяльності [274]. 

Виходячи з цього, він доходить висновку, що фундамент педагогічної 

майстерності, який необхідно сформувати, охоплює такі основні складові: 

особистість педагога, знання, педагогічний досвід. Саме поняття педагогічної 

майстерності в його уявленні – це „високе мистецтво здійснення навчальної 

діяльності на основі знань, особистісних якостей і педагогічного досвіду, що 

проявляється в комплексному розв’язанні освіти, виховання, розвитку учня” 

[274, с.  81]. 
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Якщо спробувати проаналізувати все вище сказане про трактування поняття 

педагогічної майстерності, її змісту та структури, можна виділити ті її 

компоненти, які за своєю суттю можуть становити зміст дидактичної культури. 

Ці знання можуть лягти в основу нашої дослідницької діяльності щодо 

створення авторської моделі дидактичної культури викладача вищого 

навчального закладу зі специфічними умовами навчання системи МВС. До 

таких компонентів ми можемо віднести: 

 фахові знання (володіння змістом навчального предмета і методикою 

його викладання); 

 педагогічні здібності (дидактичні, організаторські, комунікативні, 

перцептивні, сугестивні, науково-пізнавальні); 

 педагогічні вміння (уміння організувати власну педагогічну діяльність, 

навчально-пізнавальну діяльність учнів, формувати мету навчання); 

 професійну компетентність (знання педагогіки, зокрема дидактики); 

 творчість педагога (креативність та умови її реалізації в освітньому 

процесі); 

 особистісні якості педагога; 

 педагогічний досвід (поглиблення фахових знань, розширення ерудиції, 

удосконалення методики та технології викладання); 

 педагогічну техніку. 

Формування педагогічної майстерності та професійно-педагогічної 

підготовки викладача в умовах магістратури стало предметом вивчення таких 

учених, як: В. Берека [22; 23], С. Вітвицька [45], Л. Воротняк [48], В. Люлька 

[157], Ю. Маленков [165], Н. Оськіна [190], Л. Першина [202], В. Сенашенко та 

В. Халін [226], М. Супрун [246; 247], Б. Якимович [294]. В їхніх роботах 

обґрунтовано необхідність змін у структурі, змісті, формах і засобах 

професійного навчання в межах магістратури, що передбачають співтворчість, 

взаємодію, творчу інтелектуальну діяльність, дискусійність. 

У контексті нашого дослідження особливий інтерес викликає дисертаційне 

дослідження Л. Першиної [202], присвячене формуванню професійної 
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майстерності в майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Цей інтерес 

обумовлений тим, що авторське розуміння педагогічної майстерності майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів за своїм змістом тісно пов’язане з 

трактуваннями дидактичної культури викладача вищого навчального закладу. 

Як наслідок цієї близькості, передбачені автором педагогічні умови формування 

професійної майстерності можуть бути застосовані й для формування 

дидактичної культури викладача вищого навчального закладу системи МВС 

України. 

Однією з провідних педагогічних умов Л. Першина вважає стимулювання 

мотивації професійного вдосконалення засобами рефлексії. Для майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України це набуває особливого 

значення у зв’язку з недостатньою дидактичною підготовкою, отриманою до 

навчання в магістратурі. Роль цієї умови спричинена тим, що, окрім теоретичних 

знань і практичних навичок, майбутній викладач має добре розуміти себе, мати 

стійку мотивацію до професійної діяльності та бажання самовдосконалюватися. 

Реалізовуватися ця умова повинна шляхом упровадження в освітній процес 

навчального модуля „Основи професійної майстерності майбутніх викладачів” у 

межах навчального курсу „Педагогіка вищої школи”. При цьому навчальні 

заняття спрямовані на формування адекватної самооцінки, впевненості в собі, 

здатності аналізувати колишні помилки успішного та неуспішного практичного 

досвіду засобами рефлексії. 

Друга умова формулюється автором як створення інноваційного 

середовища в процесі освітньої та наукової підготовки майбутніх викладачів, 

передбачає перехід до нової моделі вищої освіти, зорієнтованої на 

індивідуалізацію освітнього процесу, зміну навчальних програм, посилення 

міждисциплінарної інтеграції й активізацію інноваційних процесів у сфері 

освіти, збільшення рольової активності викладача вищої школи. Збагачення 

знань майбутніх викладачів щодо вищої школи, розвиток уяви, творчого 

мислення, інтуїції, імпровізації, регуляції емоційного стану здійснювалося в 
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процесі викладання лекцій модуля „Створення інноваційного середовища в 

педагогічному процесі”, а також різноманітних видів творчих занять. 

Виокремлення третьої педагогічної умови Л. Першина пов’язує з 

опануванням навичок спілкування задля забезпечення комунікативної 

компетенції. Авторка обґрунтовує розвиток і застосування толерантності, що 

виявляється в налаштуванні на діалог, на рівноправне спілкування. 

Впровадження умови було орієнтовано на формування у майбутніх викладачів 

передусім мовних навичок, комунікативної готовності до інтерактивного 

діалогу, взаємодії, емпатії, організаційних умінь, зокрема практичних навичок 

керувати стилем своєї поведінки [202, с. 10–13]. 

У цілому, дане дослідження може слугувати орієнтиром у визначенні 

логіки, теоретичних позицій та організації експериментальної роботи з 

формування дидактичної культури в умовах магістратури. 

Безсумнівну користь для вирішення поставлених нами дослідницьких 

завдань має докторська дисертація Г. Яворської, присвячена теоретичним і 

методологічним основам соціально-професійної зрілості курсантів вищих 

навчальних закладів МВС України. У роботі не досліджується дидактична 

культура майбутніх викладачів правових дисциплін як предмет. Водночас автор 

виокремлює одне з протиріч, які необхідно подолати: „між необхідністю 

впровадження сучасних педагогічних технологій у вищих навчальних закладах 

закритого типу та недостатньою дидактичною підготовкою викладачів-юристів 

вищих навчальних закладів України” [293, с. 2]. В роботі, яка аналізується, для 

нас представляють інтерес три аспекти. По-перше, теоретичне уявлення поняття 

„соціально-професійна зрілість працівника органів внутрішніх справ”; по-друге, 

педагогічна модель формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих 

навчальних закладів України; по-третє, методика формування соціально-

професійної зрілості майбутнього юриста в освітньому процесі вищого 

навчального закладу. 

Кожен із цих аспектів, на наш погляд, співвідноситься з предметом нашого 

дослідження. Автор розглядає досягнення особистістю певного рубежу 
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соціальної зрілості в чотирьох основних аспектах: інтелектуальна, політична, 

професійна і моральна зрілість. Як основні компоненти вони не складають 

механічної суми, а об’єднуються в певну систему, що має внутрішню органічну 

єдність, виражаючи її зрілість. На думку Г. Яворської, для молоді, яка 

професійно навчається, певний рівень соціальної зрілості повинен відображати:  

а) можливість і здатність самостійно набувати знання, потребу в 

безперервній освіті, найважливішою умовою якої є ставлення до навчання як 

необхідної діяльності впродовж усього життя та наявність умінь і навичок 

самоосвіти (інтелектуальна зрілість); 

б) готовність творчо працювати з повною віддачею в інтересах суспільно 

значущої мети, адже ставлення особистості до праці та суспільної діяльності є 

пробним каменем її зрілості; освоєння професії, обраної відповідно до 

суспільних потреб і особистих схильностей, наявність для цього необхідних 

знань, умінь і навичок, здатність переносити їх у нові види діяльності 

(професійна зрілість); 

в) усвідомлення виконання своїх прав і обов’язків, глибока переконаність в 

ідеалах і готовність до їхньої реалізації (політична зрілість). 

Виходячи з цього, автор розуміє під соціально-професійною зрілістю 

особистості працівника органів внутрішніх справ новоутворення у структурі 

особистості, яка виявляє себе в спроможності робити свідомий і обґрунтований 

вибір щодо дій, визначених службово-професійним обов’язком. Отже, 

соціально-професійна зрілість – це становлення особистості як цілісної, відносно 

стійкої (усталеної) системи, пов’язаної з усвідомленням нею свого місця, ролі, 

функцій у професії, в суспільстві, в колективі [293, с. 17]. 

Г. Яворська виділяє низку характеристик професійної зрілості, які цілком 

можуть бути застосовані і для характеристики викладацької діяльності 

викладача вищого навчального закладу системи МВС, у т. ч. його дидактичної 

культури. Вона підкреслює: „Професійна зрілість передбачає: соціальну зрілість 

(володіння правовими нормами, засобами спільної професійної діяльності та 

співробітництва, прийнятими у суспільстві прийомами професійного 



20 

спілкування тощо); особистісну зрілість (володіння засобами самовираження і 

саморозвитку); діяльнісну зрілість (вміння на високому рівні діяти професійно, 

здатність до самореалізації та саморозвитку в межах професії, до творчих 

проявів власної індивідуальності)” [293, с. 18]. 

На основі цього розуміння сутності соціально-професійної зрілості автором 

конструюється педагогічна модель організації процесу формування її у 

курсантів вищого навчального закладу МВС України, яка складається з трьох 

блоків. Підкреслимо, що кожен із цих блоків моделі можна застосувати для 

моделювання дидактичної культури викладача вищого навчального закладу зі 

специфічними умовами навчання. Перший блок – імперативно-інформативний – 

охоплює аудиторну роботу з навчальною групою з формування освітніх, 

розвивальних, виховних відносин у освітньому процесі вищого навчального 

закладу. Другий блок – особистісно-регулятивний – побудований на основі 

рефлексії, досвіду самовиховання й охоплює індивідуальну та розвивальну 

роботу, спрямовану на визначення образу „Я і професія”, а також виховну 

самооцінку в процесі практики. Третій блок – соціально-діяльнісний – моделює 

позааудиторну роботу в процесі стажування на робочому місці, спрямовану на 

конкретизацію образу „Я – професіонал” з урахуванням рівня освіченості, 

вихованості та розвитку курсанта як майбутнього професіонала [293, с. 23]. 

Методика поетапного формування соціально-професійної зрілості 

особистості співробітника органів внутрішніх справ, розроблена автором, являє 

собою системну послідовність освітньо-виховної та професійної діяльності 

науково-педагогічних працівників щодо її формування. Для вирішення завдань 

нашого дослідження важливим є запропонований навчально-методичний 

комплекс, що охоплює авторські програми, навчальні, навчально-методичні 

посібники. Зокрема, спецкурс „Особистісно-професійна зрілість курсантів”, 

посібники „Педагогіка для правників”, „Основи педагогіки”, програма курсу 

„Педагогіка і психологія вищої школи”, методичні рекомендації щодо 

організації та проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра. Іншими словами, дослідно-експериментальна частина 
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проведеного та проаналізованого нами дослідження має достатньо чітко 

виділений дидактичний аспект. 

Завершуючи аналіз першого напряму наукової літератури з досліджуваної 

проблеми, звернемося до характеристики наукових праць, присвячених 

дидактичній компетентності як відносно новому педагогічному явищу. В 

сучасній літературі дидактична компетентність трактується як властивість [100], 

якість особистості [62; 67], сукупність компетенцій [100] і компетентностей [40; 

174], готовність до діяльності [126], система знань, умінь і навиків [99]. У 

вищенаведених характеристиках простежується поняття та сутність дидактичної 

компетентності. 

Т. Березіна вважає, що дидактична компетентність керівника закладів 

освіти – це інтегративна якість особистості, яка виражається в сукупності 

компетенцій у педагогічній і психолого-дидактичних галузях знань, здатність 

активно впливати на постановку та розвиток навчально-виховного процесу 

закладу освіти, які дозволяють гарантувати високу якість освіти [100]. 

На думку В. Гриньова, дидактична компетентність особистості – це 

інтегративна її якість, яка проявляється в теоретичній і практичній готовності до 

дидактично-професійної діяльності, спрямованої на вирішення різноманітних 

дидактичних завдань, самореалізації в творчому навчальному процесі [62]. 

Сутність дидактичної компетентності визначається І. Шамсутдіновою як 

„можливість оперативно, обґрунтовано, зважено і безпомилково приймати 

дидактичні рішення, знаходити найкоротший шлях рішення дидактичного 

завдання, вибирати адекватні для тих чи інших умов методи, прийоми і засоби 

навчання” [283, с. 222]. В. Лебєдінцев сутність дидактичної компетентності 

вбачає в „побудові індивідуальних навчальних стратегій по відношенню до 

різних учнів” [149, с. 37]. 

Деякі дослідники говорять про значення дидактичної компетентності 

педагога для його професіоналізму, описують її конкретні функції. Л. Тархан 

вважає, що дидактична компетентність виконує пізнавально-гносеологічну, 

регулятивну, інваріантну й інтегративну функції. Пізнавально-гносеологічна 
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функція, на думку автора, полягає в тому, що дидактична компетентність 

дозволяє досліджувати, системно описувати та пояснювати виникаючі проблеми 

освіти з позиції сучасної науки, забезпечує залучення сучасного знання для 

ефективного формування та приєднання творчого потенціалу людини в 

інтересах професії та задоволення комплексу його потреб. Регулятивна функція 

полягає в тому, що вона відіграє роль внутрішньої детермінанти суб’єкта, яка 

обумовлює системний, упорядкований і цілеспрямований характер формування, 

розвитку й оптимального залучення його потенціалу; інваріантна функція 

означає просування людини до особистих вершин розвитку та самореалізації; 

інтегративна функція забезпечує цілісність процесу розвитку і використання 

людиною інноваційно-акмеологічної культури [256]. 

Виявлення зв’язків дидактичної компетентності з іншими подібними 

феноменами дозволяє виявити її види, серед яких виділяють рефлексивно-

дидактичну, комунікативно-дидактичну, лінгводидактичну, психолого-

дидактичну, інформаційно-дидактичну. 

Результати проведених досліджень показують її тісний взаємозв’язок не 

тільки з вищеперерахованими видами, але і з таким феноменом, як дидактична 

культура. Звідси ми можемо виявити багато спільного і в самих структурах 

феноменів, які вивчаються. Л. Тархан виділяє такі елементи дидактичної 

компетентності як інтегративної якості особистості педагога: діяльнісний 

(практичний досвід); когнітивний (сукупність знань предметної сфери, на основі 

яких формується компетентність); операційно-технологічний (сукупність умінь і 

навиків практичного вирішення завдань); особистісний (сукупність важливих 

для даної професійної діяльності індивідуально-психологічних якостей і 

здібностей, направленість особистості); ціннісно-мотиваційний (сукупність 

ціннісних орієнтацій, мотивів, адекватних цілям і завданням діяльності, 

світоглядна позиція); рефлексивний (здатність осмислювати, оцінювати, 

прогнозувати діяльність і її результати, креативність) [256]. 

Л. Чернова і С. Горичева представляють дидактичну компетентність як 

інтеграцію трьох її структуроутворюючих компонентів: професійно-визначеної 
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компетенції „Я-педагог”, інформаційно-інструментальної готовності до 

організації дидактичного процесу і професійно-діяльнісної свідомості [278]. 

Т. Штикова виокремила в складі комунікативно-дидактичної 

компетентності майбутнього вчителя комунікативно-особистісний, дидактичний 

і гностичний компоненти [288]. 

М. Акмамбетова вважає, що дидактична компетентність має теоретичну, 

технологічну й оціночну підструктури, оскільки є системною якістю педагога [4, 

с. 245]. 

В. Ільїним, Н. Дьоміною і Л. Сабановою в дидактично-методичній 

компетентності вчителя інформатики виділені когнітивний, мотиваційно-

ціннісний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оціночний, індивідуально-

творчий компоненти [99]. 

Аналіз різноманітних підходів дослідників щодо структури дидактичної 

компетентності показав, що навіть за різноманітності виділених компонентів усі 

вчені так чи інакше розглядають цей феномен як цілісне, системне, інтегративне 

утворення, яке об’єднує когнітивні, професійно-діяльнісні (операційно-

технологічні), інформаційно-інструментальні, особистісні, ціннісно-мотиваційні, 

рефлексивні (оціночні), креативні (творчі) компоненти. Однак, у зв’язку з 

характером, що встановлюється відносно нового компетентнісного підходу, 

структура дидактичної компетентності педагога знаходиться на стадії вивчення. 

Відповідно до наших завдань, більш важливими є етапи, спрямування, 

умови, засоби і сам процес розвитку та формування дидактичної компетентності 

викладача. 

Під формуванням дидактично-методичної компетентності В. Ільїн, 

Н. Дьоміна і Л. Сабанова розуміють створення у навчальній діяльності 

педагогічних умов, що сприяють процесу самовдосконалення й самореалізації, 

які утворюють систему, що знаходиться в динаміці та складається з етапів, які 

об’єднані метою набуття студентами професійної компетентності [99]. 

Х. Курданова і З. Сарбашева вважають, що вдосконалення дидактичної 

підготовки пов’язане з технологією проблемного навчання [146]. Для зняття 
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дидактичних труднощів М. Журавльова пропонує використовувати можливості 

педагогічної практики і наставництва [78]. Інструментом розвитку дидактичної 

компетентності педагога Ю. Махова визначає дидактичне консультування [170]. 

Дослідники пропонують різноманітні засоби розвитку дидактичної 

компетентності педагога. Такими В. Рябова називає модульні технології 

навчання в загальноосвітніх школах [222]. 

Т. Савустьяненко засобом формування дидактичної компетентності вважає 

методичний менеджмент, розуміючи під ним певне структурне та змістове 

наповнення навчально-методичного комплексу дисциплін [223]. С. Корабльова 

відносить дидактичну компетентність до результатів індивідуалізації 

дидактичної підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності [126]. 

Окремі дослідники виділяють специфічні принципи розвитку дидактичної 

компетентності педагога. Наприклад, Т. Штикова в основу моделі розвитку 

даного виду професійної компетентності педагога поклала принципи 

полісуб’єктності, інтеграції різнохарактерного змісту професійної підготовки, 

інтерактивності, прогностичності, рівневості та динамічності [288]. Водночас 

Т. Штикова пропонує такі умови формування комунікативно-дидактичної 

компетентності майбутнього вчителя: реалізація особистісно-проксіологічного 

підходу; особистісне включення студента в процес комунікативно-дидактичної 

діяльності; комунікативно-дидактична взаємодія викладача і студентів на основі 

співтворчості [288]. 

Н. Петрова з цього приводу пише: „При самостійному аналізі професійної 

діяльності якраз і виникають труднощі, обумовлені дефіцитом компетентності в 

галузі дидактичних знань і вмінь. Оптимальний шлях подолання подібних 

труднощів – послідовне сходження педагога додаткової освіти по 

загальновідомим сходинкам теоретичного знання: від дидактичної грамотності, 

через дидактичну компетентність до вищого рівня – дидактичної майстерності” 

[203, с. 26]. 

Таким чином, аналіз першого напряму наукової літератури показав, що 

проблема, яку ми вивчаємо, знаходить достатньо глибоке висвітлення в 
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контексті формування професійно-педагогічної майстерності, соціально-

професійної зрілості та дидактичної компетентності. 

Переходимо до аналізу другого напряму наукових досліджень дидактичної 

культури в контексті формування професійної готовності до викладацької 

діяльності. 

Готовність до діяльності – одна з інтегральних характеристик особистості 

як суб’єкта діяльності. 

Саме з готовністю до діяльності пов’язують можливість для спеціаліста 

досягти певного результату в заданих умовах, тобто можливість ефективно 

вирішувати професійне завдання. Рівнем готовності до діяльності визначається 

вибір оптимального або неоптимального способу вирішення та досягнення 

найбільш відповідного щодо запланованої мети результату при можливості 

мінімальних енергозатрат [203], а сама готовність до діяльності виступає як 

оптимальний стан для вирішення професійного завдання. 

Таким чином, готовність до діяльності можна розглядати як акмеологічний 

феномен. 

У загальномовному сенсі слово „готовність” має два значення. В першому 

значенні готовність – це „згода зробити що-небудь”, у другому – „стан, при 

якому все зроблено, все готове до чого-небудь” [189, с. 142]. На наш погляд, у 

першому значенні йдеться про прийняття рішення на діяльність, а в другому 

значенні – про ресурси, наявність яких забезпечує виконання прийнятого 

рішення. Наукове поняття „готовність до діяльності” увібрало в себе обидва ці 

значення. 

Різноманітні автори визначають готовність до діяльності через поняття 

„пильність”, „боєготовність”, „мобілізаційна готовність”, „налаштування”, 

„оперативний спокій” тощо і розглядають як або короткочасний, або 

довгочасний стан, властивість або якість особистості, співвідносячи з такими 

характеристиками людини, як направленість, здібність, компетентність, 

професіоналізм. 
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Наприклад, Б. Ананьєв визначав готовність до високопродуктивної 

діяльності в певній галузі праці, громадському житті як прояв здібностей [6]. 

Водночас В. Крутецький пропонує називати готовність до діяльності весь 

ансамбль, синтез властивостей особистості, тобто розглядав готовність ширше, 

ніж здібності [137]. В. Шадріков розглядає готовність передусім як найвищий 

професіоналізм, який засновано на різноманітних, відібраних соціальним 

досвідом і професією резервах, компенсаціях і заміщеннях, народжений 

самовдосконаленням природних даних, особистого досвіду та практики, 

процесом навчання й особистою професійною орієнтацією [281]. 

У психолого-педагогічній літературі накопичено певний фонд знань із 

проблеми формування готовності до професійної діяльності (Е. Бондаревська, 

М. Дьяченко, Л. Кандибович, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.). Поняття 

„готовність” розглядається вченими у різних аспектах: психологічному 

(М. Дьяченко, Л. Кандибович та ін.) [76], професійному (Е. Бондаревська [33] та 

ін.), аксіологічному (В. Сластьонін) [234], функціональному (С. Рубінштейн 

[220] та ін.). 

Представники функціонального підходу розглядають готовність у зв’язку з 

психологічними функціями, формування яких вважається необхідною умовою 

для забезпечення результативності професійної діяльності. У контексті 

функціонального підходу готовність визначається як особливий стан, цілісне 

виявлення особистості, яке займає проміжне положення між психологічними 

процесами і якостями особистості, тобто як функціональний стан, фон, на якому 

відбуваються психологічні процеси. 

Розглядаючи готовність у психологічному аспекті, вчені визначають дане 

поняття як особливий психологічний стан, який займає проміжне положення між 

психічними процесами і якостями особистості, що утворюють загальний 

функціональний рівень, на фоні якого розвиваються процеси, необхідні для 

забезпечення результативності професійної діяльності. 
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А. Ковальов розглядає готовність до діяльності як якість особистості, яка 

включає в себе свідомість особистісної та громадської значимості діяльності, 

позитивне ставлення до неї і здатність до її виконання [118]. 

М. Дьяченко і Л. Кандибович також розглядають готовність до діяльності 

як якість особистості, але дають більш широку конкретизацію її складників [76]. 

Також у низці наукових досліджень готовність розглядається як стан 

особистості. Наприклад, К. Дурай-Новакова розглядає готовність до діяльності 

як стан особистості, який активізує його діяльність і дає можливість приймати 

самостійні рішення. Готовність виявляється у здатності до продуктивної 

реалізації дій, які ґрунтуються на накопичених знаннях, досвіді, уміннях. 

К. Дурай-Новакова акцентує увагу на професійно важливих властивостях і 

функціях особистості спеціаліста, що дозволяє розробити зміст і перспективи 

його подальшого розвитку, а також дає можливість виявити значення 

психологічної готовності як кількісного, так і якісного процесу зростання 

професійної підготовки [74]. 

Відомий радянський психолог К. Платонов підкреслював, що професійна 

готовність спеціаліста – це суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе 

здатною і підготовленою до виконання відповідної професійної діяльності, яка 

прагне її виконати [209]. 

І. Зимня вважає, що готовність до діяльності в рамках освітнього простору 

передбачає суворе та системне опанування певними знаннями й уміннями, 

стійку впевненість людини, соціально-значиму направленість особистості [85]. 

П. Шавір розглядає готовність до професійної діяльності як активний стан 

особистості, ініціюючий діяльність як наслідок діяльності, як якість, визначаючи 

установки на професійні ситуації та завдання як передумову до цілеспрямованої 

діяльності, її регуляції, стійкості, ефективності [280]. 

В. Сластьонін, описуючи поняття готовності, визначає її як „інтегративну, 

значущу якість особистості, яка представляє собою сукупність взаємопов’язаних 

структурних компонентів, яка включає особистісні та процесуальні аспекти”. 

Крім того, він розглядає готовність до діяльності як здатність до впевнено 
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виконуючої й ефективної професійної діяльності. Він підкреслює, що 

„готовність” є складним, багаторівневим і різноплановим особистісним 

утворенням людини; це той чи інший ступінь підготовленості та налаштування 

духовних сил спеціаліста на вирішення поставлених завдань у відповідних 

умовах [235]. 

У дослідженні С. Бризгалової [38] під готовністю розуміється цілісне 

особистісне динамічне утворення, яке набувається в результаті спеціального 

навчання. 

Е. Конюхова дає таке визначення готовності: „Готовність – це умова 

успішного виконання професійної діяльності, яка повинна формуватися й 

удосконалюватися як самою людино, так і всією системою заходів, які 

проводить держава” [125]. 

У дослідженні А. Резановича [218] готовність трактується як внутрішня 

властивість особистості, в якій виражена її схильність до здійснення діяльності, 

а також ступінь засвоєння нею елементів, відповідного соціального досвіду та 

здатності користуватися цим досвідом у професійній діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виокремити чотири 

підходи до аналізу змісту готовності до діяльності: 

 на особистісному рівні; 

 на функціонально-психологічному рівні; 

 на психофізіологічному рівні; 

 з точки зору інтеграції вищеперерахованих підходів [239]. 

На особистісному рівні готовності можна виділити три сфери аналізу:  

1. Готовність як комплекс здібностей особистості. З цієї точки зору до 

аналізу змісту готовності підходили С. Рубінштейн [220] та ін. 

2. Готовність як стійка властивість особистості. А. Ковальов у структуру 

готовності включає морально-психологічні та професійні компоненти [118]. 

В. Мерлін у своїх роботах розглядає взаємозв’язок готовності до праці з 

проблемою особистості та відходить від традиційного підходу, коли готовність 

зводиться до наявності знань, умінь і навиків у відповідній сфері праці [175]. 
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В. Крутецький розглянув готовність до діяльності як синтез усіх властивостей 

особистості і в її зміст включив здатність і загальні психологічні умови 

(інтереси, схильності, психологічні стани, знання, уміння, навики) [137]. 

3. Готовність як стан особистості. Такий підхід до готовності пояснюється 

тим, що активність людини проявляється саме в конкретних психологічних 

станах. У даному випадку під психологічним станом готовності розуміється 

внутрішня налаштованість, пристосування можливостей особистості для 

успішних дій у конкретний момент часу в конкретній ситуації. Готовність 

виникає на основі передбачення ситуації та характеризується налаштуванням і 

змобілізованістю психіки на досягнення певного результату та подолання 

виникаючих при цьому труднощів. 

На функціонально-психологічному рівні основна увага при аналізі поняття 

„готовність до діяльності” приділяється професійно важливим для конкретного 

виду діяльності знанням, умінням і навичкам [169]. 

При психофізіологічному підході до аналізу готовності особлива увага 

приділяється конкретним механізмам функціонування нервової системи в 

процесі виконання людиною певної діяльності. Готовність як своєрідний стан 

суб’єкта не може виникнути поза загального підвищення його функціональної 

активності [74]. 

Таким чином, на інтегративному рівні аналізу змісту готовності до 

діяльності кожен із перерахованих вище підходів до розгляду поняття 

„готовність до діяльності” дозволяє підійти до цієї проблеми з різних боків: на 

особистісному рівні (як здатність до діяльності, стійка властивість особистості, 

особливий стан), на функціонально-оперативному рівні (як сукупність знань, 

умінь і навичок, які забезпечують успішну діяльність), на психофізіологічному 

рівні (як попереднє налаштування на виконання конкретної діяльності). 

Як і раніше, під час аналізу першого напряму наукової літератури для нас 

особливо важлива характеристика структури і змісту кожного з її складових, 

оскільки в подальшому це повинно допомогти нам при визначенні структури 
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дидактичної культури викладача вищого навчального закладу зі специфічними 

умовами навчання системи МВС. 

Різноманітні автори виділяють у складі готовності до діяльності як у 

системно-структурному утворенні різноманітні компоненти (види). 

Ю. Забродін [79] виділяє різноманітні види готовності, які взаємодіють 

одна з одною: 

 операціональну – створення та розвиток психологічної системи 

регуляції професійної діяльності, які торкаються, передусім професіональних 

здібностей і системи професійно значущих якостей; 

 мотиваційну – розвиток на базі засвоєних загальнолюдських і власних 

особистісних цінностей і переваг, системи професійних інтересів і здібностей; 

 функціональну – генералізований стан людини, як загальний його 

настрій, на фоні якого розвиваються стани очікувань, намірів, емоційні реакції 

та ін. 

І. Вишняков у своєму дисертаційному дослідженні в структурі готовності 

до діяльності (за визначенням автора – мотиваційно-діяльнісної готовності) 

виокремив: 

 когнітивну готовність – знання теоретичних основ, закономірностей, 

механізмів і основних форм роботи в даній професії; 

 поведінкову готовність – уміння виконувати основні види професійної 

діяльності; 

 особистісну готовність – наявність діючого мотиву виконання 

професійної діяльності [44]. 

А. Деркач, досліджуючи проблему готовності до педагогічної діяльності, 

визначає її як цілісний прояв усіх сторін особистості вихователя, виокремлюючи 

пізнавальні, емоційні, мотиваційні компоненти. Формування готовності означає 

утворення системи таких мотивів, відношень, установок, рис особистості, 

накопичення знань, умінь, навичок, які, активізуючись, забезпечують 

вихователю можливість ефективного виконання своїх функцій. Оскільки 

вдосконалення діяльності вихователя і формування готовності до неї є 
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двостороннім взаємопов’язаним процесом, а рівень готовності до діяльності 

визначає оптимальну працездатність людини та високу продуктивність її праці, 

то підвищення рівня готовності можна розглядати як основу вдосконалення 

діяльності [69]. 

Узагальнення результатів дослідження дозволяє говорити про те, що 

готовність до діяльності необхідно розглядати як цілісний прояв внутрішньої 

активності особистості у визначенні внутрішніх протиріч і творчої реалізації 

планів і програм діяльності. 

Як цілісне утворення, готовність до діяльності представляє собою систему, 

між компонентами якої існують функціональні залежності. 

М. Дьяченко і Л. Кандибович у структуру готовності включають такі 

компоненти: мотиваційний; орієнтаційний (знання про особливості й умови 

професійної діяльності); операційний (володіння способами і прийомами, 

знаннями, уміннями і навиками), які необхідні в даній сфері діяльності; 

вольовий (самоконтроль поведінки); оціночний (самооцінка своєї професійної 

підготовленості та відповідності процесу вирішення професійних завдань 

оптимальним зразкам) [76]. М. Смірнова у структуру готовності включає 

професійні знання, уміння і навички, високі моральні якості, розумові та фізичні 

сили, високу емоційно-вольову стійкість [339]. 

Узагальнюючи сказане, поняття „готовність до професійної діяльності” 

можна представити у вигляді інтегрального стану, який включає в себе 

мотиваційний, операційний і психофізіологічний компоненти. 

Мотиваційний компонент виражає загальну професійну направленість 

особистості та складається з позитивного ставлення до професії, усвідомлення 

цінності і престижності своєї праці, бажання займатися саме цією діяльністю. 

Операційний компонент виражається у володінні способами та прийомами 

діяльності, синтезі знань, умінь, навичок і якостей, необхідних для якісного 

виконання роботи. 

Психофізіологічний компонент включає необхідний функціональний стан 

організму, який забезпечує виконання даної професійної діяльності. Будь-яка 
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діяльність пред’являє свої вимоги до пам’яті, мислення, уяви і т. ін. Цей 

компонент забезпечує функціонування особистісного і діяльнісного компонентів 

готовності. 

Відносно самостійним аспектом вивчення готовності до професійної 

діяльності є виділення провідних функцій готовності. Найбільш успішним і 

продуктивним ми вважаємо підхід Ю. Русакова, який виділяє такі функції 

готовності: 

 гностичну, яка забезпечує якісну освітню підготовку студентів; 

 інтегративну, пов’язану з установленням професійної єдності між 

метою і дією; 

 прогностичну, яка відображає результат діяльності; 

 ціннісно-орієнтаційну, пов’язану з осмисленням значимості 

професійної діяльності [221]. 

Гностична функція готовності до професійної діяльності, на його думку, 

відображає пізнавальну направленість особистості. Вона проявляється у 

практичному вмінні студента використовувати знання в ході вирішення 

професійних завдань, у засвоєнні студентом системи професійних знань, 

оволодінні творчими засобами виконання професійної діяльності, у формуванні 

комплексу професійних умінь, у прагненні до постійного професійного росту, 

придбанні нових знань, у т. ч. і в різноманітних галузях; прагненні до 

самовдосконалення (самопізнання, самоконтролю, самооцінки, саморегуляції та 

саморозвитку), прагнення до творчої самореалізації. 

Інтегративна функція готовності до професійної діяльності тісно пов’язана з 

гностичною і створює умови для узагальнення знань, оволодіння 

загальнонауковими методами пізнавальної діяльності, перенесення загальних 

методів і прийомів пізнання в професійну діяльність. Дана функція, на нашу 

думку, проявляється у здатності спеціаліста володіти цінностями, системним 

мисленням, широким кругозором; бути здатним до осмислення життєвих явищ, 

самостійного пошуку істини, критичного сприйняття суперечливих ідей; бути 
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здатним до системного виділення професійної реальності, аналізу своєї 

діяльності, самостійним діям в умовах невизначеності. 

Прогностична функція полягає в передбаченні, проектуванні результатів 

професійної діяльності, оцінці наявних умов, визначенні найбільш імовірних 

способів дії; прогнозування мотиваційних, вольових, інтелектуальних зусиль, 

імовірності досягнення результату. Вона проявляється у здатності до проектної 

діяльності в професійній сфері, готовності брати на себе відповідальність у 

критичній ситуації, самостійно й ефективно вирішувати свої проблеми. 

Ціннісно-орієнтаційна функція готовності до професійної діяльності 

пов’язана з формуванням професійної позиції як сукупності ціннісного 

ставлення студента до професійної діяльності, до себе як особистості та 

професіонала. Вона проявляється в розумінні студентом сутності й соціальної 

значимості своєї майбутньої професії, в наявності стійкого інтересу до 

професійної діяльності, в розумінні професійної відповідальності за результати 

своєї діяльності, в уявленні про сучасний світ як духовної, культурної, 

інтелектуальної й екологічної цілісності, в усвідомленні себе та свого місця в 

суспільстві [221]. 

Продовжуючи аналіз другого напряму наукової літератури, варто, на наш 

погляд, звернути увагу на професійні сторони формування професійної 

готовності. У цьому контексті зупинимося детальніше на дослідженні 

О. Михайлова, який розробив акмеологічний алгоритм оптимізації процесу 

розвитку готовності в рамках освітнього процесу [177]. 

Акмеологічний алгоритм оптимізації процесу розвитку готовності до 

діяльності передбачає виділення в цілісному процесі розвитку готовності до 

діяльності майбутніх спеціалістів трьох послідовних етапів. 

Перший етап охоплює початковий період навчання як найбільш 

сенситивний період розвитку готовності до діяльності. В цей час студенти 

мають великі резерви працездатності, високу швидкість оперативної пам’яті, 

перемикання уваги, вміння вирішувати вербально-логічні завдання. Крім того, 

саме початок навчання є вельми сприятливим для інтенсивного формування 
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комплексу мотивів, усієї системи ціннісних орієнтацій, життєвих позицій і 

установок. Головне завдання на першому етапі – сформувати у студентів 

ціннісне ставлення до професії та допомогти їм у розвитку тих чи інших 

особистісних якостей, які є професійно важливими. 

Суттєву допомогу у вирішенні цих проблем може здійснити спецкурс з 

акмеології професійної діяльності, метою якого є формування у студентів 

поняття професіоналізму, розвитку цікавості до вибраної професії та визначення 

конкретних шляхів розвитку готовності до діяльності в ході навчання. 

Рівень сформованості професіоналізму залежить від характеру ставлення до 

нього, від ступеня зацікавленості студентів в актуалізації свого творчого 

потенціалу. Таким чином, формуючи в ході спецкурсу з акмеології ціннісне 

ставлення до професіоналізму, ми оптимізуємо процес розвитку готовності до 

діяльності. 

На першому етапі переважно формуються мотиваційно-ціннісний і 

емоційно-вольовий компоненти готовності до діяльності. 

На другому етапі студенти в рамках вивчення спеціальних дисциплін 

серйозно знайомляться з майбутньою професійною діяльністю. Відбувається 

вторинна адаптація студентів до умов навчання. 

Саме на другому етапі у деяких студентів виникають серйозні сумніви щодо 

майбутньої професійної діяльності. Як показують опитування, бесіди зі 

студентами і результати успішності навчання тих студентів, які не відчувають 

труднощів у навчанні, відрізняє і більш висока самооцінка. Студенти, в яких 

виникають проблеми у навчанні, потребують консультаційної допомоги у 

вирішенні виникаючих проблем, активних групових занять з елементами 

аутотренінгу і тренінгу, які забезпечують формування окремих компонентів 

готовності до діяльності, цілеспрямованої психокорекційної роботи з 

формування адекватної самооцінки. 

Після закінчення другого етапу розвитку готовності до діяльності 

спостерігається виражена динаміка розвитку всіх компонентів готовності, однак 

найбільш динамічно формується когнітивний компонент. 
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На третьому етапі у студентів знову активізується інтерес до своїх 

індивідуальних особливостей, які забезпечують підвищення їхнього творчого 

потенціалу, досягнення успіху в діяльності. На цьому етапі майбутніх 

спеціалістів цікавить їхня здатність до творчості, можливість її розвитку (навіть 

якщо вона є достатньо високою) і рівень компетентності у спілкуванні. При 

цьому для більшості студентів характерна досить висока самооцінка, 

налаштування на подолання всіх перешкод на шляху опанування професією. 

Перешкоди вони вбачають, в основному, в зовнішньому середовищі. На 

третьому етапі оптимальним є тренінг творчих здібностей, проведення ділових 

ігор, індивідуальне консультування на основі глибокого особистісного 

тестування. На цьому етапі темп розвитку готовності до діяльності задає 

динаміка формування операційно-діяльнісного компоненту [177, с. 17–19]. 

Розроблений О. Михайловим алгоритм слугує для нас теоретичним і 

методичним орієнтиром в організації формувального експерименту з розвитку 

дидактичної культури викладача вищого навчального закладу системи МВС в 

умовах магістратури. 

Завершуючи аналіз другого напряму науково-педагогічної літератури, 

враховуючи вищесказане і ґрунтуючись на теоретичних положеннях і підходах 

до проблеми розвитку професійної готовності до різних видів діяльності, будемо 

у своєму дослідженні виходити з того, що професійна готовність – це складне 

психолого-педагогічне явище, яке поєднує взаємопов’язані психологічні 

особливості та моральні якості особистості, соціально-ціннісні мотиви вибору 

професії, способи поведінки, спеціальні професійні знання, уміння та навички, 

які забезпечують спеціалісту можливість працювати у вибраній ним професійній 

сфері. 

Переходимо до аналізу третього напряму науково-педагогічної літератури, 

безпосередньо пов’язаного з поняттям „дидактична культура” і її формуванням. 

При цьому зазначимо, що теоретичному осмисленню поняття „дидактична 

культура” буде присвячено наступний підрозділ дослідження, а в цьому ми 
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зосередимося на характеристиці ступеня вивченості проблеми формування та 

розвитку дидактичної культури в сучасній педагогічній науці. 

Найбільш відомим науковим дослідженням, присвяченим формуванню 

дидактичної культури майбутнього вчителя, на яке постійно посилаються багато 

авторів, є робота В. Гриньова [62]. В його дисертації нас більшою мірою 

цікавить технологічний аспект формування дидактичної культури. Коротко 

охарактеризуємо його, з огляду на те, що ця технологія передбачала включення 

студентів в інноваційну діяльність, використання як ігрових, так і технологій 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 

У його дисертації виділяються такі основні методи і форми роботи зі 

студентами, які спрямовані на формування особистісно-мотиваційного модуля: 

 орієнтація процесу навчання на суб’єктивну позицію студента як носія 

цінностей, сприйняття ним цілей навчання, формуючи позитивну мотивацію, 

чому сприяло проведення занять у формі дискусій, подорожей, ігор; заохочення 

та стимулювання діяльності та ін.; 

 формування у студентів усвідомленості, важливості успішного 

навчання для майбутньої професійно-дидактичної діяльності, чому сприяло 

ознайомлення студентів із завданнями сучасної школи, досвідом роботи 

вчителів; 

 створення сприятливого емоційно-психологічного мікроклімату на 

заняттях (участь у рольових іграх; створення ситуацій сумісних переживань, 

заохочення обраного напряму діяльності або способу виконання завдання, їхній 

вибір та ін.) 

У технологію формування компонентів дидактично-компетентнісного 

модулю автор включив: 

 ігрові технології (гра-подорож у „Країну Дидактику”, семінар-аукціон 

„Як ефективно розвивати інтелектуальні здібності”, гра „Алгоритм”, яка 

включала виконання запланованих навчальних дій), аукціон знань, вікторини та 

конкурси на знання основних понять та ін.; 
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 технології взаємодії студентів: робота в групах, прийом взаємних 

завдань, організація роботи студентів-консультантів; 

 включення в інноваційну діяльність у процесі „мозкової атаки”, 

надання альтернатив для самостійного вибору рішень, форм, методів, засобів 

навчальної роботи, створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань 

та ін.; 

 створення креативного поля, включення студентів у науково-дослідну 

роботу, індивідуальна робота та консультації. 

Нарешті, формування аналітико-рефлексивного модуля дидактичної 

культури передбачало: 

 виявлення результатів готовності студентів до дидактичної діяльності 

та визначення програм індивідуальної корекції з метою усунення недоліків; 

 аналіз і самоаналіз результатів виконання завдань, розробка 

дидактичних матеріалів [61, с. 10–13]. 

Якщо врахувати, що всі розроблені та запропоновані автором технології 

детально й інструментально описані в тексті дисертації, то їхня наукова 

значимість безсумнівна. 

Технології розвитку дидактичної культури присвячено дослідження 

Г. Криницької, яка розглядає технологію як дидактичний процес, як 

послідовність педагогічних процедур, операцій і прийомів, які становлять у 

сукупності цілісну дидактичну систему, реалізація якої в педагогічній практиці 

приводить до досягнення гарантуючих цілей навчання та сприяє цілісному 

розвитку особистості того, хто навчається. 

У своєму дослідженні, представляючи технологію розвитку дидактичної 

культури вчителя, дослідниця зупинилася на цілях, змісті, методах і засобах 

навчання, на організації освітнього процесу, а також на результатах спільної 

діяльності учасників освітнього простору [136, с. 53]. 

Під час розробки технології розвитку дидактичної культури вчителя автор 

керувалася тим, що вона повинна характеризуватися такими ознаками: 

 цілеспрямованістю на розвиток дидактичної культури; 
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 блочно-модульною побудовою змісту курсів; 

 органічним зв’язком змісту курсової підготовки з виділеними 

компонентами дидактичної культури; 

 безперервністю й етапністю курсової підготовки; 

 актуальністю змісту курсової підготовки, інтегративністю компонентів, 

відкритістю для змін; 

 методичним забезпеченням (варіативність програм, свобода вибору 

освітнього маршруту, різноманітність навчальних засобів); 

 комунікативним забезпеченням (взаємодія і взаєморозуміння усіх 

учасників освітнього процесу, акцент на діалогове спілкування, урахування 

різноманітних переважаючих способів сприйняття, участь усіх суб’єктів у 

конструюванні і оптимізації освітнього процесу); 

 інноваційною діяльністю (активне включення особистості в нову 

діяльність, інтеріоризація цілей процесу розвитку дидактичної культури, 

творчість); 

 рефлексивністю особистої діяльності вчителем; 

 активністю суб’єктів освітнього процесу і націленість на 

самоосвіту [136, с. 54]. 

Автор розкриває сутність своєї експериментальної роботи таким чином: 

„Навчальний процес на всіх рівнях орієнтувався на різноманітні види 

пізнавальної діяльності індивіда: репродуктивну, продуктивну, дослідницьку. 

Вибір переваг і поєднання названих видів визначався конкретними цілями й 

умовами їхнього виконання. Отже, необхідно створити умови, організовувати 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу. Кожен педагог як суб’єкт діяльності 

використовував свій абсолютний досвід, визначав стратегію вирішення 

дидактичних завдань і індивідуальний стиль діяльності, але все це можливо 

здійснити під час спільної колективної діяльності з іншими людьми. Тому були 

передбачені заняття з осмислення власної дидактичної системи роботи, де 

педагогам пропонувалося розкрити досвід своєї роботи з окремого блоку занять. 

Після цього вчителі виявляли проблеми, які стоять перед ними на сьогоднішній 
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день, і причини їхньої появи. Потім за окресленими загальними проблемами 

формувалися групи для їхнього вирішення” [136, с. 55]. 

У подальшому тривала творча робота з розвитку дидактичної культури 

вчителя: створювалися психолого-педагогічні умови середовища розвитку 

дидактичної культури вчителя; здійснювалося творче перетворення та пошук 

засобів корекції вдосконалення своєї дидактичної культури вчителем; 

відпрацьовувалися вміння щодо вирішення бінарних груп дидактичних завдань: 

аналітико-рефлексивних, проектувально-прогностичних, організаційно-

діяльнісних, діагностико-гностичних, корекційно-регулюючих; розвивалися 

вміння дослідницької, проектувальної діяльності; вдосконалювалася техніка 

взаємодії в системі учитель-учень; розширювався обсяг і якісно змінювалася 

дидактична система вчителя, підвищувалася готовність до творчої взаємодії 

слухача з колегами й учнями [136, с. 56]. 

У цілому, можна визначити, що автором була розроблена й апробована 

структурно-змістова модель дидактичної культури, яка відображає та 

конкретизує сутнісні характеристики культури, дидактичної діяльності та 

джерела розвитку суб’єкта діяльності. Дана модель визначає змістовні рівні 

сформованості дидактичної культури з аксіологічного, діяльнісного, 

комунікативного, суб’єктивно-результативного компонентів, етапи її розвитку. 

Стосовно вищої школи, дослідження проблем формування дидактичної 

культури було проведено О. Білоус [27]. Автор, підбиваючи результати своєї 

роботи з формування дидактичної культури викладачів вищої школи, констатує, 

що „Ефективність формування дидактичної культури майбутніх викладачів у 

навчальному процесі вищої школи зумовлює низка дидактичних умов, а саме: 

структурування змісту курсу „Педагогіка вищої школи” в логіці реалізації 

професійних функцій викладача як суб’єкта дидактичного пізнання, 

проектування, спілкування й діяльності; активізація навчально-пізнавальної та 

навчально-професійної діяльності майбутніх викладачів засобами задачного та 

імітаційно-ігрового підходів під час проведення семінарських занять; 

актуалізація пізнавальних інтересів майбутніх викладачів до розробки й 
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реалізації індивідуальних маршрутів саморозвитку як носіїв дидактичної 

культури сучасного викладача вищого навчального закладу; моделювання 

ситуацій успіху при впровадженні майбутніми викладачами освітніх інновацій 

та персональних дидактичних проектів впродовж проходження науково-

педагогічної практики.  

Упродовж проведення дослідження доведено ефективність технології 

формування дидактичної культури майбутніх викладачів вищої школи, що 

функціонує як спеціально організована система організації їхньої дидактичної 

підготовки у складі мотиваційно-цільової (виховання ціннісного ставлення до 

дидактичної теорії та дидактичної діяльності у вищому навчальному закладі, 

процесу дидактичної підготовки), концептуальної (формування системи 

дидактично-методологічних знань та уявлень про сучасний процес навчання, 

роль, місце та місію викладача вищої школи в контексті розвитку національного, 

європейського та світового наукового освітнього простору), змістовно-

процесуальної (розвиток необхідного комплексу дидактичних умінь та 

провідних компетенцій, які забезпечують ефективність дидактичного пізнання, 

дидактичного проектування, дидактичного спілкування та дидактичного 

менеджменту у вищій школі) й результативної (сприяння набуттю викладачами 

вищих рівнів дидактичної культури й позитивного досвіду інноваційної 

дидактичної діяльності у сфері вищої освіти) складових на підставі створення 

запропонованих дидактичних умов” [27, с. 13–15]. 

Цікавий аспект проблеми, яка розглядається, став предметом дослідження 

Р. Кисельової. Вона виокремлює в дидактичній культурі викладача методичний 

компонент і показує шляхи її формування. Автор підкреслює, що „Під час 

цілеспрямованого удосконалення своєї методологічної культури викладач 

формує свій „педагогічний вплив” і самовизначення в діяльності. При цьому 

відбувається осмислення цілей діяльності, народжується самостійний почерк, 

виробляється педагогічна „Я-концепція”, закладаються основи творчої 

індивідуальності педагога (індивідуальний стиль педагогічної діяльності)” [117, 

с. 66]. 
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На її думку, рівень сформованості методологічної культури суттєво впливає 

на становлення таких особистісних якостей педагога, як наполегливість, 

самокритичність, спостережливість, вимогливість, здатність розуміти людей (у 

т. ч. своїх вихованців), педагогічний такт та ін. 

Як показало проведене дослідження, для формування й удосконалення 

методологічної культури викладачів суттєво важливим є включення їх у 

цілеспрямоване створюване освітнє середовище навчального закладу, яке 

дозволяє педагогу вийти на якісно новий рівень своєї діяльності, побачити 

можливості професійного зростання, включитися в процес безперервної 

педагогічної освіти (самоосвіти), проявити інтелектуальну активність, творчість, 

набути досвіду. Освітнє середовище є цілісним і системним новоутворенням, яке 

акумулює культурний і професійний потенціал і специфічну особливість 

навчального закладу. 

Таким чином, методологічна культура, не будучи якоюсь компетенцією або 

компетентністю, по суті, визначає рівень і якість усієї професійно-педагогічної 

діяльності педагога, пронизує всі сфери його праці, стає джерелом творчого 

пошуку і новаторства, допомагає йому самовизначитися як особистості в умовах 

навчального середовища, що змінюються. 

Завершуючи вивчення третього напряму наукової літератури, звернемося до 

аналізу достатньо критичної та проблемної публікації М. Тиріної. 

Автор спочатку підкреслює недостатню вивченість принципів дидактичної 

підготовки. Вона пише: „Принципи дидактичної підготовки виступають 

малодослідженим аспектом проблеми. Серед принципів комплексності та 

системності, індивідуально-творчого підходу до дидактичної підготовки 

студентів, професійно-педагогічної направленості вишівської освіти, профільної 

та рівневої диференціації, зв’язку професійного навчання з практикою, 

організації навчального процесу в школі і т. п., провідну роль повинен 

відігравати принцип культуровідповідності. Він повинен доповнити, 

систематизувати, наповнити новим звучанням принципи зв’язку теорії і 

практики, послідовно моделювати в навчальній діяльності студентів цілісного 
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змісту і умов дидактичної діяльності педагога, активність особистості в 

оволодінні нею, принципи проблемності змісту дидактичної підготовки і 

процесу його розкриття на заняттях у виші, спільній діяльності і діалогічності 

дидактичної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, єдності навчання і 

виховання майбутніх спеціалістів та ін. Дані принципи визначать змістовне 

наповнення структурних елементів дидактичної підготовки, націленість на 

розвиток дидактичної культури педагога” [261, с. 26]. 

Далі, торкаючись цих структурних елементів, автор вважає, що структура 

дидактичної підготовки, як і раніше, потребує обґрунтування. Моделювання 

процесу, який досліджується, ми пропонуємо здійснювати з урахуванням того, 

що основними структурними елементами дидактичної підготовки, взаємодія 

яких забезпечує її функціональність і цілісність, є цільовий, змістовий, 

технологічний і результативний компоненти, їхнє наповнення визначається 

метою розвитку дидактичної культури та специфікою дидактичної діяльності, 

що формується. 

Аналіз психолого-педагогічних уявлень про зміст наповнення структурних 

елементів дидактичної підготовки показав, що комплексні постановка і 

вирішення її завдань становлять рідкісне явище. Ієрархія цілей і завдань 

врахована далеко не всіма авторами. В низці робіт зміст цільового компоненту 

дидактичної підготовки не розкривається. Нерідко наводяться формулювання 

цілей і завдань, які перешкоджають діагностиці їхнього досягнення. Більшість 

авторів акцентує необхідність формування системи дидактичних знань і вмінь 

майбутнього педагога. Проблеми засвоєння студентами досвіду творчої 

дидактичної діяльності та системи ціннісно-емоційних відносин, які 

обумовлюють її ефективність, залишаються слабо розробленими, хоча всіма 

авторами визнається їхня актуальність. Дослідники здебільшого не орієнтовані 

на розвиток дидактичної культури педагога [261, с. 27]. 

Говорячи про цілі, зміст, технології формування дидактичної культури, 

М. Тиріна також висловлює низку важливих зауважень. Вона підкреслює, що 

вивчення цілей і змісту дидактичної підготовки потребує модернізації діючих 
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принципів і форм, які використовуються, ініціюють пошук нових педагогічних 

технологій, які забезпечують відтворення у навчальному процесі предметного та 

соціального змісту майбутньої професійної діяльності студента. Технологічний 

компонент дидактичної підготовки становить синтез використовуваних 

викладачем педагогічних технологій, які регламентують форми організації, 

методи і засоби навчання та виховання майбутніх спеціалістів. Проектування 

технологічного компоненту потребує виявлення як етапів процесу розвитку 

дидактичної культури в цілому, так і етапів її формування в навчальних закладах 

різних ланок системи безперервної педагогічної освіти, а також передбачатиме 

вибір відповідних форм діяльності тих, хто навчається, і їхню трансформацію. У 

педагогічному виші цей процес може бути представлено послідовністю 

пропедевтичного, орієнтаційно-теоретичного, формуючого і перетворюючого 

етапів, кожен із яких супроводжується доцільною взаємодією на мотиваційно-

потребову сферу особистості майбутнього спеціаліста [261, с. 28]. 

Можна погоджуватися або не погоджуватися з позицією автора, але в будь-

якому випадку дослідник-початківець повинен не стільки транслювати і 

частково перетворювати наявні наукові знання, скільки аналізувати проблеми, 

труднощі, недоліки та спробувати зробити свій неформальний внесок у 

вирішення проблеми, яка вивчається. 

Підбиваючи підсумки аналізу наукової літератури з проблеми формування 

та розвитку дидактичної культури викладача в умовах магістратури, можна 

дійти низки висновків загального характеру. 

1. Проблема, що досліджується, являє собою достатньо складне і 

багатогранне педагогічне утворення, яке включає в себе цілу низку напрямів 

наукового дослідження, базуючись на таких педагогічних категоріях, як 

професійно-педагогічна майстерність, професійна зрілість, професійна 

готовність, професійно-педагогічна компетентність. Кожен із цих напрямів 

включає в себе дидактичний аспект, у зв’язку з чим змістовна характеристика 

цих досліджень може стати як теоретичною, так і емпіричною основою для 

вивчення феномена дидактичної культури. 
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2. Аналіз наукової літератури з першого напряму дозволив визначити, що 

професійно-педагогічна майстерність, професійна зрілість і професійна 

компетентність, не зважаючи на відмінності у формулюванні, відображають 

загальні характеристики особистості та діяльності педагога-професіонала. Вони 

включають у себе фахові знання, педагогічний досвід і педагогічну техніку. Всі 

ці складники цілком співвідносяться з викладацькою діяльністю педагога і 

можуть становити ядро його дидактичної культури. 

3. Аналіз другого напряму педагогічної літератури дозволив нам вважати 

професійну готовність складним психолого-педагогічним явищем, яке поєднує 

взаємопов’язані психологічні особливості та моральні якості особистості, 

соціально-ціннісні мотиви вибору професії, способи поведінки, спеціальні 

професійні знання, уміння і навички, які забезпечують спеціалісту можливість 

працювати у вибраній або професійній сфері. Виділені авторами функції, 

структура, етапи формування готовності значною мірою лягають у канву 

розробки проблеми дидактичної культури викладача вищої школи. 

4. Вивчення наукових досліджень, безпосередньо присвячених 

формуванню дидактичної культури, базуючись на самому понятті „дидактична 

культура”, показує, що в педагогічній науці до теперішнього часу виконано 

низку серйозних досліджень, які розкривають технологію формування 

дидактичної культури. Вона характеризується блочно-модульною побудовою 

змісту дисциплін, безперервністю й етапністю, інноваційною діяльністю, 

методичним забезпеченням та ін. 

5. Разом із тим, результати аналізу показують, що малодослідженими 

аспектами проблеми на сьогодні є принципи дидактичної підготовки. Як і 

раніше, потребує обґрунтування структура дидактичної культури і її змістовне 

наповнення. Потребують модернізації форми, методи і засоби навчання 

магістрантів, що використовуються. 

Усе вищесказане дозволяє нам спроектувати подальші завдання нашого 

дослідження, з огляду на наявний фонд наукових знань з урахуванням виявлених 

проблем. 
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1.2. Сутнісні характеристики дидактичної культури як наукового 

феномена 

 

Проведений у попередньому підрозділі аналіз наукових досліджень, 

присвячений проблемі формування дидактичної культури майбутніх викладачів, 

виявив різноманіття дослідницьких підходів не лише до педагогічних 

технологій, форм і методів, а й суттєві відмінності в тлумаченнях вихідного 

поняття „дидактична культура”, його змісту та структури. 

Таке різноманіття підходів, позицій, поглядів учених, безумовно, збагачує 

педагогічну науку, але водночас ускладнює для дослідника розуміння 

досліджуваного феномена і ставить перед ним завдання розробки авторського 

підходу до визначення сутнісних характеристик дидактичної культури як 

наукового феномена. 

Вирішення цього завдання, на наш погляд, передбачає, по-перше, 

встановлення діалектичного взаємозв’язку загальної культури та дидактичної 

культури, по-друге, короткий історичний екскурс досліджуваної проблеми, по-

третє, формулювання самого поняття, по-четверте, виявлення змісту і структури 

дидактичної культури. 

Така логіка вирішення поставленого дослідницького завдання. 

У дослідженнях представників діяльнісного підходу (Є. Балер, 

В. Давидович, М. Злобін, М. Каган, Л. Каган та ін.) культура розуміється як 

специфічний спосіб діяльності, що забезпечує збереження та відтворення 

цивілізації в умовах мінливості навколишнього світу за рахунок розгляду 

людини як суб’єкта культурно-історичного процесу. Іншими словами, під 

культурою слід розуміти „такий спосіб творчої діяльності особистості, за 

допомогою якого передбачається саме позитивне перетворення в різних сферах 

буття людини (культурна діяльність), зокрема на рівнях: 

 потреб і безпосередніх засобів їхньої реалізації через звичні, 

повсякденні види діяльності; 

 виробництва – виготовлення знарядь, засобів праці, її технологій; 
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 системи суспільних відносин; 

 суспільної свідомості (буденної, професійної та науково-теоретичної) 

[277]. 

В узагальненому представленні роль культури для людини полягає в 

надбанні досвіду, формуванні індивідуальної картини світу і залученні до 

цінностей. Таким чином, за допомогою культури людина набуває ставлення до 

загальнолюдського і власного досвіду і світу в цілому [20; 50; 52]. 

Однак, як зазначають дослідники, сама культура по відношенню до 

особистості існує у двох вимірах, або формах буття: потенційній – як сукупності 

об’єктивізованих артефактів, які виступають зовнішнім середовищем, і реальній 

– як „пожвавлення” у свідомості та діяльності значень і сенсів культурних 

феноменів [52; 124]. 

Така людинотворча природа культури, тобто її здатність відтворювати 

людину у всій її цілісності та всебічності, давно визнається в працях філософів, 

соціологів, педагогів. У сучасних дослідженнях, крім простої вказівки на те, що 

становлення та розвиток особистості відбувається в результаті її включення в 

культуру, особливо наголошується, що важливе місце належить простору „між”, 

в якому відбувається двоспрямований потік „дієвості”, коли дія людини 

проявляється не тільки в привласненні, але і в формуванні нового, розширеного 

та зміненого смислового простору [200]. 

У контексті нашого дослідження ця думка набуває особливого значення, 

оскільки педагог, викладач не просто акумулює і транслює зміст культури, що 

виробляється та присвоюється індивідом, групою, але й трансформує його 

певним чином. Водночас слід враховувати, що „специфіка культури полягає в 

тому, що вона розкриває якісну сторону людської діяльності, показує, наскільки 

остання (у будь-якій сфері) виступає реалізацією сутнісних сил, творчих 

потенцій людини, наскільки ця діяльність відповідає певним вимогам і нормам” 

[52, с. 55]. 

На наш погляд, найбільш змістовним та узагальнюючим різні підходи до 

даного феномена є визначення, дане в „Новій філософській енциклопедії”, де 
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культура формулюється як „система надбіологічних програм людської 

життєдіяльності, що історично розвивається (діяльності, поведінки і 

спілкування), що забезпечує відтворення і зміни соціального життя в усіх його 

основних проявах” [187, с. 341]. Доповнює представлене формулювання підхід, 

заснований на тому, що культура розуміється як „історично визначений рівень 

розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і 

формах організації життя та діяльності людей, в їхніх взаємовідносинах, а також 

у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях” [145, с. 450]. При 

цьому культура „включає в себе предметні результати діяльності людей, а також 

людські сили і здібності, реалізовані в діяльності (знання, вміння, навички, 

рівень інтелекту, морального і естетичного розвитку, світогляд, способи і форми 

спілкування людей)” [145, с. 450]. З огляду на дані формулювання 

досліджуваного поняття, дослідники доходять цілком логічного й 

обґрунтованого висновку про те, що дидактична культура являє собою частину 

людської культури, в якій відображаються погляди, ідеї, способи навчання 

нових поколінь людей, що розкриваються в наукових і навчально-методичних 

працях і реалізовані в реальній педагогічній дійсності. 

Цей висновок ґрунтується на наявності великого педагогічного потенціалу 

культури, що визначається як „динамічна, умовно реалізовувана система 

культурних феноменів, що об’єднує зразки, норми і способи передачі досвіду й 

особистісного розвитку людини” [116, с. 5]. 

Ученими встановлено, що актуалізація педагогічного потенціалу культури 

відбувається лише в діяльності у три послідовних етапи: акумулювання, 

трансформування і транслювання. 

Коротко суть цих етапів можна представити наступним чином. Перший 

етап – акумулювання, заснований на механізмах розпредмечування, тобто 

„перекладу” змісту існуючого як зовнішнього по відношенню до особистості 

світу в свідомість у результаті сприйняття і пізнання культури, аналізу і оцінки 

цього змісту – залежно від характеру і виду педагогічного потенціалу 

культурного артефакту. Другий етап – трансформування, являє собою 
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педагогічну адаптацію змісту педагогічного артефакту і створення умов для його 

актуалізації. Трансформування культурного артефакту здійснюється не будь-

якою людською діяльністю, а саме педагогічною діяльністю. Знаннєвий 

компонент культури на рівні педагогічної діяльності втілюється в категорії 

„зміст освіти”, ціннісний компонент культури утворює нормативно-цільовий 

компонент педагогічної діяльності. 

Третій етап – транслювання, ґрунтується на механізмі опредмечування, 

тобто включення матеріальних та ідеальних артефактів в освітній процес для 

досягнення педагогічних цілей. Конкретно механізм транслювання визначається 

безпосередньо характером потенціалу, а саме: артефакти, що володіють 

реальним педагогічним потенціалом, актуалізуються способами диференціації – 

виділення в культурі компонентів, що забезпечують досягнення запланованого 

педагогічного результату. Культурні артефакти з формальним педагогічним 

потенціалом актуалізуються способами інтеграції, тобто включенням в освітній 

процес існуючих, але не задіяних раніше компонентів культури [116, с. 5]. 

З огляду на вищесказане, можна вважати, що дидактична культура як 

науково-педагогічний феномен, у теоретичному плані ґрунтується на великому 

педагогічному потенціалі культури, механізмах його акумулювання, 

трансформування і транслювання, які є фактором професійного становлення 

фахівця педагогічного профілю, забезпечуючи формування його дидактичної 

культури. 

Сучасна дидактична культура бере свій початок у далекому минулому. 

Кожна епоха має свої освітні традиції, характерний тип освітньої діяльності. Всі 

історичні епохи зробили свій внесок у її розвиток. Сформована до 

сьогоднішнього дня сучасна дидактична культура являє собою своєрідний 

синтез ідей і практик, що формувалися протягом століть. 

Історико-педагогічний аналіз наукових основ розвитку дидактичної 

культури слід, на наш погляд, почати зі звернення до ідей засновника дидактики 

Я. Коменського. У „Великій дидактиці” ним розроблені „загальні вимоги 

навчання та учіння, тобто як вчити і вчитися напевно, щоб не міг не наслідувати 
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позитивний результат”. Розкриваючи по суті зміст дидактичної культури, 

Я. Коменський пише: „Жорстокий той вчитель, який, запропонувавши учням 

роботу, не роз’яснює достатньо, в чому вона полягає, не показує, як її 

виконувати, а ще гірше того – допомагає їм при перших спробах, але зобов’язує 

їх самих працювати щосили і хвилюється та лютішає, якщо вони щось роблять 

не зовсім правильно... Вчитель є помічник природи, а не її владика, її засновник, 

а не перетворювач, тому якщо він бачить, що хто-небудь з учнів береться за що-

небудь без достатніх до того здібностей, то нехай не підганяє його вперед...” 

[121, с. 119].  

У загальному вигляді, формуючи дидактичні вимоги до вчителя, він вказує: 

„бажаючи що-небудь показати іншому, необхідно вночі запалити свічку і часто 

поправляти її, щоб вона світила яскраво; так і вчитель, охочий просвітити 

знанням речей учня, охопленого пітьмою неуцтва, повинен насамперед 

пробудити в ньому увагу, щоб він з ненаситною жадібністю сприймав науку” 

[121, с. 134]. 

Засновник принципу культуровідповідності А. Дістервег наповнив зміст 

дидактичної культури вчителя своїм культурологічним контекстом: „Ідея, якій 

служить вчитель, полягає в насадженні моральності в роді людському. Їй 

віддається він усією душею, вона володіє ним неподільно. Вона не засіла в його 

голові як надуманий принцип, але перейшла йому аж в плоть і кров. Не він нею 

володіє, а вона ним. Він – вчитель за покликанням; його не можна уявити собі не 

ким іншим, як вчителем. Викладання перетворилося в його життя, в його їжу; 

воно нероздільно пов’язане з ним. І не диво, якщо вчительська справа стає у 

нього вільним мистецтвом, і він на всіх своїх учнів накладає печать свого духа!... 

він знаходить своє щастя в навчанні...” [70, с. 196]. Далі, в „Керівництві до 

освіти німецьких вчителів” він писав: „Ми запитуємо, як зробити навчання 

цікавим, і відповідаємо:1) за допомогою різноманітності, 2) жвавості вчителя, 3) 

всієї його особистості взагалі” [70, с. 201]. І далі, він неодноразово зазначав, що 

вчитель повинен шукати різноманітність не в різних предметах, а у формі, 

манері викладу. При цьому важливі і жвавість, рухливість, бадьорість вчителя, 
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його природна любов до навчання та занять з дітьми, при успішності навіть 

слабких спроб [11]. У своїх працях Дістервег не використовував термін 

дидактичної культури, він використовував термін „дидактична сила”, що 

практично є якщо не синонімом, то дуже близьким до нього поняттям. Його суть 

Дістервег розкривав так: „Мені багато разів доводилося замислюватися над тим, 

у чому, власне, може полягати дисциплінуюча дидактична сила деяких вчителів 

і чому в багатьох школах її бракує. Я знайшов джерело цієї сили в енергії і 

рішучості волі, одним словом, у силі характеру вчителя.... Лише доти є здатним 

почати освіту інших, коли продовжуєш працювати над власною освітою і бачиш 

у самій школі, у спілкуванні з дітьми і викладанням головний освітній засіб” [70, 

с. 203]. 

Досить цікаві й повчальні вислови дидактичного характеру М. Ломоносова, 

який був не тільки великим учителем, але й педагогом, який стояв біля витоків 

першого російського університету. Його дидактичні приписи мовою оригіналу 

звучать таким чином: 

„Должно опасаться, чтобы не примешать мелких и к слову непристойных 

обстоятельств, чтобы не отступить ни слова к другой посторонней материи, 

чтобы речи не были безмерно закручены и идеи бы, вместе быть должные, не 

были бы одна от другой далече разметаны, чтобы много разных вещей не 

стеснять в кучу и тем самым не отяготить понятие слушателей, чтобы не 

представить, что слушателям невероятно, смешно и подло показаться могло, 

чтобы истолкование не весьма просто и низко было и несвязными речьми и 

весьма много раз повторенными и теми же словами не скучно казалось” [265, 

с. 201]. 

Засновником вітчизняної теорії професійно-педагогічної, у т. ч., і 

дидактичної культури, на справедливу думку багатьох дослідників, є 

К. Ушинський. Найбільш детально різні аспекти цієї проблеми розкриті у його 

статті „Про користь педагогічної літератури”. Цю літературу він вважав засобом 

формування і передачі педагогічної культури: „Педагогічна література повинна 

виражати, зберігати і робити для кожного доступним результати педагогічної 
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практики, на підставі яких тільки і можливий розвиток суспільного виховання” 

[265, с. 28].  

Вельми цікаві і рекомендації К. Ушинського щодо формування дидактичної 

культури: „Ми не говоримо педагогам – робіть так чи інакше, але ми говоримо 

їм: вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви хочете керувати, і робіть, 

порівнюючись із цими законами і тими обставинами, в яких ви хочете їх 

прикласти” [265, с. 36]. Говорячи про структуру педагогічної культури, він 

зазначав: „Порожня, ні на чому не заснована, теорія виявляється такою ж нікуди 

не придатною річчю, як факт або досвід, з якого не можна вивести ніякої думки, 

якому не передує і за яким не слідує ідея. Теорія не може відмовитися від 

думки” [265, с. 38]. І нарешті, підкреслюючи роль цінностей у педагогічній 

культурі, він писав: „Якими б не були докладні і точні інструкції викладання і 

виховання, вони ніколи не можуть замінити собою нестачі переконань у 

викладача” [265, с. 42]. 

Різні аспекти дидактичної культури розкривалися, хоча ще без 

використання самого терміна, в роботах М. Пирогова, Л. Толстого, 

П. Каптерєва. Позначимо лише фрагментарно основні їхні ідеї, погляди, підходи 

до професійно-педагогічної культури фахівця. Наприклад, М. Пирогов 

підкреслював особливу роль дидактичної культури та її складових, відзначаючи, 

що „без практичної досвідченості у методах викладання, без вправ у викладанні, 

пристосованому до віку його майбутніх учнів, молодий вчитель, як ґрунтовно би 

не вивчав свій предмет, не зможе бути хорошим викладачем... Якщо вчитель 

буде сліпо керуватися способами і прийомами іншого, то вчення його буде 

мертвим і не збудить в учнів бажання до занять” [208, с. 217]. 

І сьогодні залишається актуальною думка Л. Толстого про роль методики 

навчання в структурі дидактичної культури педагога: „Найкращий вчитель буде 

той, у якого зараз під рукою готове роз’яснення того, що зупинило учня. 

Роз’яснення ці дають вчителю знання найбільшого числа метод, здатність 

придумувати нові методи, і головне, не дотримання однієї методи, а 

переконання про те, що всі методи є односторонніми і що найкраща метода була 
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б та, яка відповідала б на всі можливі труднощі, що зустрічаються учнем, тобто 

не метода, а мистецтво, талант” [257, с. 88]. 

Близькі за змістом міркування про методи навчання вчителя і спорідненість 

його діяльності з мистецтвом ми знаходимо в „Дидактичних нарисах” 

П. Каптерєва, де він пише: „Діяльність викладача є діяльність складна, в ній є 

елементи і чисто наукові, об’єктивні, так і суто особисті, творчі елементи 

педагогічного мистецтва і таланту... Вчитель повинен виявитися художником: 

повинен переробити метод, зробити його своїм надбанням і знаряддям і вміти 

нескінченно видозмінювати його, прикладаючи його до різних дітей, з різною 

підготовкою та своєрідними природними властивостями. Тому істинно хороший 

вчитель не може бути рабом ні програм, ні методик, він завжди повинен 

залишатися вільним і самостійним діячем” [112, с. 354]. 

Бачення П. Каптерєвим змісту і структури дидактичної культури 

відрізняється безсумнівною глибиною та повнотою. У цій роботі він пише: 

„Перша властивість об’єктивного характеру і полягає в ступені знання вчителем 

предмета, що він викладає, в ступені наукової підготовки за даною 

спеціальністю, за спорідненими предметами, в ширшій освіті; потім – у 

знайомстві з методологією предмета, загальними дидактичними принципами і, 

нарешті, в знанні властивостей дитячої натури, з якою вчителю доводиться мати 

справу; друга властивість – суб’єктивного характеру, полягає у викладацькому 

мистецтві, в особистому педагогічному таланті й творчості” [28, с. 368]. 

Короткий історичний екскурс дорадянського періоду розвитку педагогічної 

науки в досліджуваному контексті показує, що педагогічна думка була 

спрямована на пошук шляхів ефективного навчання через обґрунтування 

принципів природо відповідності та культуровідповідності, що виховує та 

розвиває навчання, на визначення ролі й функцій учителя у навчанні дітей, його 

професійної майстерності. Ці ідеї, висунуті на різних етапах суспільного 

розвитку, і становили той фундамент, на якому формувалася культура як 

радянського періоду нашої історії, так і в пострадянський період аж до наших 

днів. 
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За радянських часів першим термін „дидактична культура” використовував 

(за даними М. Тиріної) у своїх роботах О. Бодаков, який указував, що 

дидактична культура є частиною моделі досконалого вчителя [28, с. 4–10]. 

Із близьким по суті поняттям „педагогічна культура” вперше ми стикаємося 

в роботах В. Сухомлинського, зокрема у роботі „Розмова з молодим директором 

школи”. У цій роботі автор фактично надав увесь зміст педагогічної культури 

сучасного вчителя. Він писав: „Ми, вчителі, повинні розвивати, поглиблювати в 

своїх колективах нашу педагогічну етику, закріплювати гуманний початок у 

вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного вчителя”. Далі, 

відповідаючи на своє ж запитання „З чого складається педагогічна культура?”, 

він відповідав, що „...без глибокого знання науки, основи якої викладає вчитель, 

немає педагогічної культури.., без знання душі дитини немає педагогічної 

культури” [248, с. 51–62]. 

Сучасна дидактична культура, базуючись на кращих досягненнях світової 

та вітчизняної дидактики, інтегрує в собі різноманітні освітні моделі, з яких 

запозичує ті риси, які найбільшою мірою відповідають сучасним умовам. 

Вітчизняна дидактика при цьому ґрунтується на педагогічній концепції, котра 

вважає „головною метою освіти і виховання реалізацію і самореалізацію 

закладеного в людині особистісного потенціалу, що зумовлює розуміння 

навчання з акцентом на активні форми навчально-педагогічного процесу – 

взаємодія, співпраця педагогів і учнів, а також самих учнів один з одним” [80, 

с. 7]. 

Орієнтуючись на проведений історико-педагогічний аналіз розвитку і 

формування наукового знання про дидактичну культуру, а також спеціально 

проведені дослідження (І. Ісаєва [104], О. Перевізного [201], М. Тиріної [260]) у 

цій галузі, ми переходимо до характеристики основного поняття нашого 

дослідження „дидактична культура”. 

У більшості сучасних наукових досліджень дидактична культура є одним із 

видів професійно-педагогічної культури педагога. Цим підкреслюється, що, по-

перше, сама професійно-педагогічна культура є складним, багатоаспектним і 
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складноструктурованим феноменом. По-друге, дидактична культура, як її вид, 

має свої специфічні видові властивості, наявність яких дозволяє розглядати її як 

відносно самостійний компонент професійно-педагогічної культури. 

Такий самостійний статус дидактичної культури досить переконливо 

позначений у дослідженні І. Ісаєва [104] і закріплений у роботах О. Ігумного [96] 

і Н. Фатьянової [270] та ін. 

Звернемося до порівняльного аналізу підходів дослідників до 

досліджуваного поняття. 

В. Гриньов розглядає дидактичну культуру як „інтегроване особистісне 

утворення, яке зумовлює ефективність навчально-пізнавальної діяльності 

суб’єктів навчання, сприяє створенню й освоєнню студентом педагогічних 

цінностей і технологій, стимулює його до саморозвитку і творчості” [62, с. 84]. 

Т. Попова під дидактичною культурою розуміє „системне утворення, що 

представляє єдність методологічної грамотності вчителя, володіння ним 

інноваційними технологіями та особистісно-гуманними способами взаємодії” 

[213, с. 93]. 

О. Синчишина вказує, що „дидактична культура – інтегральна якість 

особистості, подана єдністю мотиваційно-ціннісного, іноваційно-

технологічного, особистісно-творчого компонентів, що забезпечують 

продуктивну дидактичну діяльність і творчу самореалізацію викладача” 

[24, с. 231]. 

О. Ігумнов виділяє дидактичну культуру як „інтегральну якість особистості 

педагога, що забезпечує ефективну дидактичну діяльність з формування 

професійної культури майбутнього фахівця та сприяє створенню й освоєнню 

викладачем нових педагогічних цінностей і технологій, саморозвитку 

особистості викладача та його дидактичної культуротворчості” [96, с. 107]. 

На наш погляд, найбільш близьке до освітньої діяльності викладача поняття 

дидактичної культури, подане О. Цокур: „це кумулятивне новоутворення, що 

забезпечує якість конкретних форм навчальної діяльності та дидактичної 

поведінки викладача, рівень, повноту і цілісність розвитку його особистості як 
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професіонала сфери освітніх послуг вищої школи, це міра досягнутого розвитку 

викладача вищої школи, його внутрішнього світу, професійно-педагогічного 

потенціалу і готовності до різноманітної навчальної діяльності на підставі 

збереження і поширення світу дидактичних цінностей” [277]. 

У такому ж контексті звучить поняття дидактичної культури, дане 

О. Усовим, який називає професійно-дидактичною культурою „інтегральну 

якість особистості, що визначає її спрямованість на освоєння ціннісних 

орієнтацій у професійній діяльності як сукупності дидактичних і професійних 

знань, постійне вдосконалення дидактичних здібностей, умінь і навичок та їхню 

реалізацію через творчо-продуктивну професійну діяльність” [264, с. 8]. 

Завершуючи висвітлення провідних дослідницьких позицій сучасних 

учених у трактуванні поняття „дидактична культура”, наведемо формулювання, 

подане Б. Авраменко, на основі узагальнених праць найбільш відомих 

вітчизняних та зарубіжних дослідників: „дидактична культура є професійно 

важливим новоутворенням сучасного фахівця сфери освіти, яке набувається не 

стихійно, а в процесі цілеспрямованої дидактичної підготовки, як її соціально й 

індивідуально значущий результат. Це специфічний і складноструктурований 

феномен, який зумовлює професіоналізм особистості з дидактичного 

проектування, організації та контролю ходу і результатів сумісної діяльності 

суб’єктів навчання та функціонує у складі 3-4 компонентів, назви і зміст яких до 

сьогодні остаточно не з’ясовано, оскільки автори не дотримуються чітких та 

логічно вмотивованих настанов” [2, с. 119]. 

Теоретичний аналіз представлених дефініцій дозволяє нам дійти низки 

висновків узагальнюючого характеру. По-перше, у всіх представлених підходах 

ми не спостерігаємо особливої різноманітності використаних змістовних 

характеристик поняття. Практично всі автори вважають дидактичну культуру 

особистісною якістю педагога, підкреслюючи при цьому її інтегративний 

характер. Складність структури дидактичної культури підкреслюється 

визнанням її системного утворення, багатокомпетентності. Така спільність у 
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підходах показує, що в педагогічній науці склалося досить цілісне розуміння 

сутності дидактичної культури. 

По-друге, прагнучи дати максимально точне і детальне тлумачення поняття, 

що визначається, більшість авторів, на наш погляд, невиправдано широко 

формулюють його. Іншими словами, має місце спроба включити в дидактичну 

культуру все різноманіття загальнопедагогічної підготовки фахівця. При цьому 

забувається, що ключове слово тут – дидактика і як би ми не визначали 

дидактичну культуру, вона обов’язково повинна бути акцентована на діяльність 

навчання та відображати особливості саме цього процесу. 

Ґрунтуючись на цьому, спробуємо запропонувати авторське формулювання 

поняття „дидактична культура”. 

Ми розуміємо, що дидактична культура – це складноструктуроване 

особистісне утворення, синтез взаємопов’язаних компонентів, наявність і 

високий ступінь сформованості яких є умовою успішного здійснення навчальної 

діяльності викладача. 

Дане поняття, відображаючи сутнісні характеристики дидактичної 

культури, водночас не дає змістовного трактування тих необхідних компонентів, 

які становлять суть дидактичної культури. 

У розумінні структури дидактичної культури в наукових дослідженнях 

останніх років існує набагато більше думок, ніж на саме розглянуте поняття. 

Саме тут і спостерігаються спроби включити в структуру дидактичної культури 

всі вимоги до педагога-професіонала. 

Багато дослідників при вивченні сутнісних характеристик і структури 

дидактичної культури спираються на методологічні висновки В. Краєвського. 

Проведений ним аналіз окремого акту людської діяльності з метою визначення 

структури соціального досвіду і змісту освіти показав, що він передбачає знання 

про цілі, засоби, способи і результати, готовність його видозмінити й адаптувати 

до нових умов [129]. 

Виходячи з цього, ядро дидактичної культури педагога, що становить її 

сутність, розглядається у двох взаємопов’язаних аспектах: ціннісному та 
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особистісно-діяльнісному, які служать основою для виділення структурних 

компонентів. Звідси виділяються такі компоненти: ціннісний, когнітивний, 

інструментальний і результативно-творчий [162, с. 143]. 

Ціннісний компонент дидактичної культури викладача представляє 

сукупність педагогічних цінностей, які є орієнтирами, на основі яких педагоги 

будують свою діяльність, і які, накопичуючись, набувають кумулятивного 

характеру розвитку та визначають внутрішній зміст особистості педагога. У 

ціннісному компоненті автори виділяють дві групи цінностей: цільові та 

змістовні [263, с. 43]. Цільові цінності визначаються з огляду на те, що цілі 

професійної діяльності кожного викладача визначаються його мотивами, в яких 

конкретизуються адекватні даній діяльності потреби. В структурі дидактичної 

культури вищої освіти ці потреби є дидактичними цілями. Отже, головною 

цінністю-метою є усвідомлення необхідності формування дидактичної культури 

викладача [263, с. 44]. 

Можна цілком погодитися з виділенням цінностей-цілей, оскільки без 

мотивів і потреб розвитку та саморозвитку викладачів важко уявити собі зміст 

дидактичної культури. 

Що ж стосується другої групи цінностей, а саме – змістовних цінностей, то 

тут виявляються суперечливі моменти. Дослідники стверджують, що „змістовна 

частина ціннісного компонента дидактичної культури представлена відносно 

самостійною культурною сферою, стимулює пізнавальні процеси, і являє собою 

сукупну, педагогічно адаптовану систему дидактичних знань, способів 

педагогічної діяльності, які в даний момент є найбільш актуальними для всієї 

системи вищої освіти... ” [263, с. 44]. 

До цих знань відносять: 

 професійні знання викладача у сфері методики викладання, педагогіки 

та психології, що сприяють прискореному досягненню позитивних результатів; 

 креативні, пов’язані з перебуванням нестандартних шляхів вирішення 

різних професійних проблем, а також постійне оновлення змісту, форм і методів 

викладання; 
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 комунікативні (володіння засобами невербального спілкування, 

створення довірчої атмосфери, ясність і виразність у викладі інформації). 

З усім вищесказаним важко погодитися, оскільки, якщо основні дидактичні 

знання включаються в ціннісний компонент, підпадає під сумнів необхідність 

виділення спеціального когнітивного компонента. 

А такий компонент, поміж тим, досить детально описаний у дослідженнях 

сучасних авторів [62; 96; 104; 264]. В їхніх роботах вказується: „когнітивний 

компонент дидактичної культури педагога становить комплекс дидактичних, 

професійно-методичних та психолого-педагогічних знань. Професійні знання 

виступають базисом формування і розвитку професійно-дидактичної культури в 

цілому, підвищують ефективність дидактичної діяльності, є умовою успішного 

вирішення особистісно-професійних проблем і способом їхнього розв’язання” 

[263, с. 45]. 

Кожен дослідник наповнює когнітивний компонент своїм переліком 

конкретних педагогічних знань, але так чи інакше, як показує аналіз, ці знання 

включають у себе концептуальні засади організації освітнього процесу, основні 

напрями розвитку вищої освіти, знання основ загальної педагогіки, принципів 

дидактики, методи і прийоми навчання, традиційні та інноваційні форми 

навчання та ін. 

З огляду на це, ми вважаємо, що включення тих чи інших знань у ціннісний 

компонент не зовсім логічно. Водночас, як показує аналіз когнітивного 

компонента, він явно потребує більш детальної розробки з акцентом на 

дидактичну, навчальну діяльність викладача вищого навчального закладу. 

Наступний, інструментальний компонент дидактичної культури, зазвичай 

розглядається як сукупність дидактичних умінь і навичок, при яких вимоги з 

боку професійної діяльності викладачів є системоутворюючими, тому 

вдосконалення дидактичних навичок і вмінь здійснюється в контексті тієї 

діяльності, орієнтовною основою і засобом регуляції якої вони покликані 

виступати. 
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Сутність цього компонента дидактичної культури викладача полягає в тому, 

що він являє собою механізм реалізації педагогами дидактичних умінь і навичок, 

за допомогою яких вони використовують свої професійні знання в практичній 

діяльності [96; 162]. Що ж стосується опису конкретних дидактичних умінь, то 

їхній зміст учені співвідносять із процесом розв’язування низки послідовних 

завдань: аналітичних, орієнтаційних, формувальних та коригувальних. 

На наш погляд, ці завдання не відображають усю повноту та глибину 

навчальної дидактичної діяльності викладача і певною мірою ускладнюють 

формулювання конкретних груп умінь, що відображають цю діяльність. 

Успішно розв’язати завдання визначення дидактичних умінь можна, 

ґрунтуючись на одній із прийнятих у педагогіці класифікацій професійних умінь 

педагога. Приміром, ефективною основою може стати класифікація умінь 

Н. Кузьміної, яка виділяє в діяльності педагога гностичні, проектувальні, 

конструктивні, організаторські та комунікативні вміння [140]. 

Сутність останнього, результативно-творчого компонента дидактичної 

культури дослідниками характеризується через взаємопов’язані та 

взаємообумовлені дидактичні аспекти готовності до творчого здійснення 

освітнього процесу. Творчість викладача усвідомлюється важливою складовою 

його дидактичної діяльності, специфічною стороною його особистості, чуттєвої 

сфери, поведінкової та діяльнісної. 

Результативність творчого компонента дидактичної культури викладача 

багато в чому залежить від рівня його теоретичної підготовки, особистісних 

якостей, стилю педагогічної діяльності, яка удосконалюється, залежно від рівня 

сформованості дидактичної культури [162; 263]. 

Беручи проаналізований підхід за теоретичну основу нашого подальшого 

дослідження, все ж зупинимося на ще одній точці зору, яка також може 

виявитися корисною для нашої роботи. Структура дидактичної культури, на 

відміну від викладеної вище, складається з таких компонентів: 

 „аксіологічного, створеного, з одного боку, сукупністю вже існуючих та 

засвоєних викладачем педагогічних цінностей, регламентуючих його 
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дидактичну діяльність, з іншого, – новими культурними ідеалами та 

артефактами, здобутими впродовж постійного осмислення останніх досягнень 

дидактики як науки та шляхом надбання нового досвіду з навчання; 

 діяльнісного, який забезпечує вирішення різноманітного типу 

професійних завдань, які виникають у процесі навчання (планування, 

організації, оцінки, корекції й аналізу ефективності своєї дидактичної 

діяльності), на основі інтеграції предметно-методичних, загально-дидактичних і 

психолого-педагогічних знань, відповідних умінь та навичок, а також 

професійно-особистісних якостей викладача; 

 комунікативного, який сприяє встановленню механізму суб’єкт-

суб’єктної взаємодії викладача та студента з приводу передавання та засвоєння 

культурних надбань на принципах гуманізму, через активізацію функції 

комфортного, позитивного, емоційно забарвленого дидактичного спілкування – 

інформаційно-комунікативної, інтерактивної, фасилітативної та функції 

самоактуалізації; 

 суб’єктно-результативного, який акцентує увагу на особистісних 

прирощеннях викладача та продуктах його діяльності у вигляді наявності 

особистісно-орієнтованої дидактичної системи, заснованої на взаємопов’язаних 

підсистемах його дій, спрямованих на вирішення дидактичних завдань із 

розвитку студентів та вдосконалення вчителем самого себе за допомогою 

активізації інноваційного потенціалу та реалізації інноваційних ідей, проектів та 

технологій” [134, с. 39–42]. 

У цій структурі відображені всі необхідні компоненти дидактичної 

діяльності педагога і його особистості, хоча викликає сумнів виділення окремого 

комунікативного компонента, який цілком міг бути частиною діяльнісного. 

Водночас чомусь відсутній, як самостійний, когнітивний компонент, хоча 

очевидно, що сукупність сучасних дидактичних знань є ядром дидактичної 

культури. 

Більшість сучасних дослідників проблеми дидактичної культури, 

обґрунтовуючи ті чи інші авторські позиції, як правило, звертаються до 
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фундаментальних робіт І. Ісаєва [103–106], в яких автор розкриває 

культурологічний підхід у теорії й практики професійно педагогічної освіти, 

обґрунтовує зміст і структуру професійно-педагогічної культури викладача. 

При побудові моделі професійно-педагогічної культури викладача вищої 

школи він базується на таких методологічних підвалинах: 

 „професійно-педагогічна культура – це універсальна характеристика 

педагогічної діяльності; 

 професійно-педагогічна культура являє собою специфічне проектування 

загальної культури у сфері педагогічної діяльності; 

 професійно-педагогічна культура – це системне утворення, що 

вибірково взаємодіє з навколишнім середовищем і включає в себе низку 

структурно-функціональних компонентів; 

 одиницею аналізу професійно-педагогічної культури є творча за своєю 

природою педагогічна діяльність; 

 особливості формування і реалізації професійно-педагогічної культури 

викладача вищого навчального закладу обумовлюються індивідуально-

творчими, психофізіологічними та віковими характеристиками, сформованим 

соціально-педагогічним досвідом особистості” [104, с. 20]. 

Спираючись на ці положення, автор виокремлює три компоненти 

професійно-педагогічної культури викладача вищої школи: аксіологічний, 

технологічний та особистісно-творчий. 

Аксіологічний компонент, згідно з І. Ісаєвим, включає в себе п’ять груп 

педагогічних цінностей. 

Перша група – цінності, що розкривають значення і зміст педагогічної 

діяльності викладача вищої школи (цінності-цілі): концепція особистості 

студента-професіонала в її різноманітних проявах і видах. 

Друга група – цінності, що розкривають значення способів і засобів 

здійснення професійно-педагогічної діяльності (цінності-засоби): концепції 

педагогічного спілкування, педагогічної техніки і технологій, педагогічного 

моніторингу та інноватики та ін. 
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Третя група – цінності, що розкривають значення і зміст відносин як 

основного механізму функціонування цілісної педагогічної діяльності (цінності-

відносини): концепція власної професійної позиції, що включає ставлення 

викладача до студентів, до себе та своєї професійної діяльності. 

Четверта група – цінності, що розкривають значення і зміст психолого-

педагогічних знань у процесі здійснення педагогічної діяльності (цінності-

знання): теоретико-методологічні знання про формування особистості та 

діяльності, знання провідних ідей і закономірностей педагогічного процесу у 

вищій школі, знання психології студентства та ін. 

П’ята група – цінності, що розкривають значення і зміст якостей 

особистості викладача (цінності-якості): різноманіття взаємопов’язаних 

індивідуальних, особистісних, комунікативних, діяльнісно-поведінкових якостей 

особистості викладача як суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, що 

проявляються в спеціальних здібностях [104, с. 69]. 

Розглядаючи технологічний компонент професійно-педагогічної культури, 

І. Ісаєв підходить до педагогічної технології як до цілісного процесу організації 

діяльності навчаючих та тих, що навчаються, спрямованого на спільне 

розв’язання освітніх завдань. Акцент при цьому робиться на сукупності 

прийомів і способів цієї діяльності, що становлять сутність цього компонента 

[104, с. 79–80]. 

Особистісно-творчий компонент професійно-педагогічної культури 

характеризується тим, що сама творча складова педагогічної діяльності 

мобілізує всі психічні сфери (пізнавальну, емоційну, вольову і мотиваційну) 

особистості педагога. Потреба творити втілюється в специфічних здібностях, 

однією з яких є інтегративна і високодиференційована здатність мислити 

педагогічно. Вона допомагає викладачеві активно перетворювати педагогічну 

інформацію, виходити за межі часових параметрів педагогічної діяльності. 

Найважливішою складовою цього компонента автор вважає здатність до 

постійного професійно-особистісного саморозвитку через максимально можливу 

реалізацію своїх творчих сил. Саморозвиток служить способом постійного 
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особистісно-творчого збагачення педагогічними цінностями, новими 

технологіями педагогічної діяльності. Інноваційний стиль діяльності, готовність 

до систематизації, узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег є 

найважливішими характеристиками аналізованого компонента [104, с. 91–93]. 

У своїй дослідницькій роботі ми будемо виходити з того, що 

проаналізована вище структура і зміст кожного з виділених компонентів 

характеризують професійно-педагогічну культуру в цілому, з усіма її 

складовими. Нам же необхідно визначити свої наукові позиції щодо одного з її 

видів – дидактичної культури. 

Для цього, на наш погляд, необхідно піддати теоретичному аналізу, крім 

структурних, функціональні компоненти, що відображають якісну 

характеристику професійно-педагогічної культури в цілому і дидактичної 

культури як її виду, зокрема. 

Основні функції професійно-педагогічної культури викладача вищої школи 

можуть бути зрозумілими, на думку дослідників, виходячи зі специфіки його 

діяльності, різноманіття видів відносин і спілкування, системи ціннісних 

орієнтацій, можливостей творчої самореалізації особистості. 

З огляду на це, І. Ісаєв виділяє такі основні функціональні компоненти 

професійно-педагогічної культури: гносеологічну, гуманістичну, комунікативну, 

інформаційну, нормативну, навчальну і виховну [104, с. 95]. 

Не повторюючи зроблену І. Ісаєвим характеристику цих компонентів, дамо 

авторське розуміння сутності кожного з них тільки у контексті дидактичної 

культури викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами 

навчання. 

Отже, гносеологічна функція, що забезпечує цілісність уявлень про 

викладацьку діяльність, про реальні шляхи її освоєння, проявляється у 

цілеспрямованому дослідженні, відборі та систематизації наукових знань про 

суб’єктів освітнього процесу. 

Гуманістична функція дидактичної культури закріплює в освітньому 

процесі загальнолюдські цінності, створює умови для розвитку здібностей 
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курсантів, служить створенню атмосфери співробітництва в освітньому процесі, 

формування у курсантів таких якостей, як служіння закону, істині, 

відповідальності та ініціативності, наполегливості та самостійності. 

Комунікативна функція акцентує увагу на виробленні оптимальних 

способів і прийомів комунікації, які відповідають вимогам педагогічної етики, 

ефективної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, цілей спільної навчальної 

діяльності. 

Цілком логічно, що провідною функцією дидактичної культури є навчальна 

функція. Вона реалізується в діяльності викладача вищого навчального закладу 

системи МВС, спрямованій на оволодіння майбутнім фахівцем певною 

системою знань, умінь, навичок, соціальним досвідом, на розвиток його 

інтелекту і здібностей. В інтересах курсанта викладач створює умови для його 

особистісно-професійного розвитку, в інтересах суспільства – займається 

підготовкою фахівця-професіонала відповідного ступеня вищої освіти. 

Успішна реалізація навчальної функції обумовлена низкою факторів: 

рівнем професійної підготовки викладача, що включає спеціальну, дидактичну і 

методичну підготовку, готовність студентів до оволодіння професією, 

індивідуально-психологічними особливостями навчаючих та тих, що навчаються 

[104, с. 98–99]. 

Виховна функція дидактичної культури відображає єдність навчальної та 

виховної діяльності викладача. Вона як відображає великий виховний потенціал 

навчальних предметів, так і підкреслює велику роль авторитету викладача, його 

ерудиції, професіоналізму, педагогічної етики як виховних факторів, що 

впливають на становлення особистості курсанта. 

Нормативна функція дидактичної культури служить поліпшенню морально-

психологічного клімату в навчальному середовищі, зміцнює формальні 

субординаторські та неформальні міжособистісні відносини. Педагогічні норми 

допомагають викладачеві вибрати найбільш оптимальні способи навчальної 

діяльності, затвердити в житті та професійній діяльності цілі, ідеали та 

професійні пріоритети. Нормативний компонент проявляється в тих ситуаціях, 
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коли необхідно дотримання певної дистанції між викладачем і курсантом. У 

цьому випадку педагогічна норма може набувати форми вишівських традицій і 

звичаїв. Нормативна функція дидактичної культури дуже динамічна, але 

найбільше проявляється в культурі організації освітнього процесу та в культурі 

поведінки викладача. 

І, нарешті, інформаційна функція дидактичної культури найтіснішим чином 

пов’язана з усіма її функціональними компонентами. Цей зв’язок обумовлюється 

тим, що необхідне інформаційне забезпечення кожного з них. Інформаційна 

функція виступає основою педагогічної наступності різних епох і поколінь. 

Характер педагогічної діяльності при цьому постійно ускладнювався від 

передачі найпростіших практичних умінь і навичок до трансляції 

систематизованої, абстрактної інформації, відображеної у вигляді знань, теорій, 

концепцій, принципів та ін. Збільшення інформаційного потоку, диференціація й 

інтеграція наукового знання вимагали спеціального вміння поводитися з 

інформацією, більше того – певної інформаційної культури. При цьому, 

абстрактно-узагальнений спосіб передачі інформації передбачає не просте 

відтворення, а індивідуально-творче використання системи знань [104, с. 100–

101]. 

Усе вищевикладене показує, що всі функціональні компоненти професійно-

педагогічної культури повною мірою відносяться і до її окремого виду – 

дидактичної культури, проявляючись з урахуванням провідного виду 

педагогічної діяльності – навчально-пізнавального процесу. Звідси, провідними 

функціональними компонентами, на які ми вважаємо за доцільне звернути 

особливу увагу, є навчальний, гносеологічний та інформаційний компоненти, 

оскільки саме в них більшою мірою проявляється специфіка дидактичної 

культури викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами 

навчання. 

Проведений теоретичний аналіз структури і змісту дидактичної культури як 

педагогічного феномена показує, що в педагогічній науці накопичено великий 

фонд наукових знань, які дають глибоку його характеристику. 
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Водночас, визначення структурних компонентів та їхнє наповнення 

конкретним змістом у кожного дослідника має свої особливості, свої акценти, 

свої пріоритети. 

У зв’язку з цим, ми вважаємо, що як узагальнюючі висновки з викладеного 

матеріалу, необхідно представити авторське тлумачення сутнісних 

характеристик дидактичної культури викладача вищого навчального закладу зі 

специфічними умовами навчання системи МВС. 

Таким чином, у нашому авторському трактуванні дидактична культура – це 

складова частина загальної професійно-педагогічної культури, яка є логіко-

структурованим особистісним утворенням, що включає в себе синтез таких 

взаємопов’язаних компонентів, як ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

технологічний, особистісно-творчий, наявність і високий ступінь сформованості 

яких є визначальною умовою успішного здійснення навчальної діяльності 

викладача вищого навчального закладу системи МВС. 

Сутність ціннісно-мотиваційного компонента дидактичної культури полягає 

в сформованості у викладача сукупності педагогічних цінностей як норм, що 

регламентують його освітню діяльність (цілей, засобів, відносин, якостей) і що 

породжує в свідомості викладача особистісну систему ціннісних орієнтацій і 

позитивну мотивацію до освітньої діяльності. 

Когнітивний компонент включає в себе сукупність методологічних, 

загальнотеоретичних, дидактичних, методичних знань, що забезпечують основу 

дидактичної компетентності викладача. При цьому ядром когнітивного 

компоненту виступають дидактичні знання, що відображають сучасні теорії, 

концепції, закономірності, принципи, форми та методи організації освітнього 

процесу. 

Основою технологічного компонента виступають дидактичні умови 

(гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні), 

володіння якими дозволяє педагогу здійснювати процес навчання курсантів, 

моделюючи оптимальні форми, методи, прийоми і способи взаємодії з тим, кого 

навчає. 
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Особистісно-творчий компонент дидактичної культури передбачає 

сформованість власних авторських інноваційних елементів дидактичного 

процесу, високий ступінь особистої творчості в освоєнні інноваційних методів і 

прийомів навчання, постійний розвиток креативного педагогічного мислення. 

Сформульоване авторське поняття терміна „дидактична культура”, його 

структура та сутнісні характеристики кожного з компонентів є для нас достатнім 

теоретичним підґрунтям для вирішення подальших завдань дослідження. 

 

 

1.3. Діагностика вихідного стану дидактичної культури викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України в умовах навчання в 

магістратурі 

 

Вивчення суттєвих характеристик дидактичної культури та проблеми її 

розвитку в сучасній педагогічній теорії та практиці виявляється для нас 

достатньою і необхідною підставою для подальшого наукового пошуку.  

Відповідно до гіпотези дисертаційного дослідження, нами було розроблено 

програму констатувального експерименту, метою якої стала діагностика 

вихідного стану дидактичної культури у майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України, що зумовило його проведення в три етапи: 

перший етап – визначення критеріїв оцінювання дидактичної культури; другий 

етап – виявлення рівня розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України; третій етап – обробка результатів 

діагностики. 

Розв’язання дослідницького завдання першого етапу експерименту 

потребує створення критеріальної бази дослідження. При цьому така діагностика 

повинна ґрунтуватися на стійкій і добре обґрунтованій критеріальній базі 

дослідження, що відповідно зумовлює визначення змісту ключових понять – 

„критерій”, „показник”, „рівень”. 
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Розглядаючи систему критеріїв, що розкривають зміст процесу розвитку 

дидактичної культури, слід окреслити сутність основного поняття – „критерій”. 

Аналіз довідкової літератури доводить, що це поняття походить від грецького 

„kriterion” – засіб (ознака), на підставі якого формується оцінка, визначення чи 

класифікація будь-чого; мірило будь-чого [31, с.123; 167; 122, с. 568]. Тож його 

розглядають як еталон, на підставі якого відбувається оцінка та порівняння 

результатів.  

У педагогічній літературі існують наступні підходи до визначення 

критерію. Н. Кузьміна трактує його як „основну ознаку, згідно з якою одне 

вирішення обирають із безлічі можливих” [139, с. 28]. Подібне визначення надає 

М. Шилова, яка вважає, що це „мірило, ознака для оцінки, класифікації, 

судження; ознака, що дозволяє з багатьох можливих рішень обрати єдине” [285, 

с. 12]. Як засіб, за допомогою якого вимірюють рівні, ступені прояву того чи 

іншого явища та як мірило оцінки суджень трактують „критерій” І. Мавріна та 

А. Мотишева [158]. 

Як свідчить усе вищесказане, і в довідковій, і в науковій літературі 

дослідники наділяють критерій як якісним змістом (близький за сутністю 

поняттю „ознака”), так і кількісним (є синонімом сутності поняття „міра”). 

Обґрунтовуючи критерії якості, В. Полонський висуває до них певні вимоги: 

однакове розуміння сутності критерію як розробником, так і експертом, які 

оцінюють дану роботу; критерії повинні бути співвіднесені з типом дослідження 

та його етапами; конструктивно розкриті, представлені у вигляді 

стандартизованого опису, що відображає як якості, так і ступінь їхнього прояву 

[211, с. 74]. 

Критерії, за даними досліджень, виявляються на основі системи показників, 

які дозволяють судити про якість діяльності, що відбувається, та її ефективність. 

Характеризуючи значення показника, науковці відмічають, що воно поряд із 

критерієм розглядається як засіб, „за допомогою якого вимірюють чи схвалюють 

альтернативи найбільш оптимального рішення практичних завдань в існуючих 

або заданих конкретних умовах” [93, с. 37]. Але, як зазначає О. Макарова, 
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критерій ширший від показника, який є складовим елементом критерію та 

характеризує його зміст. Отже, критерій виражає найбільш загальні ознаки, за 

допомогою яких порівнюються педагогічні явища та відбувається оцінка, а 

ступінь його прояву, якісна сформованість виражається в конкретних 

показниках. Дослідниця наголошує, що показник виступає відносно критерію як 

часткове до загального [165, с. 349]. 

Аналогічної думки дотримуються дослідниці Г. Іванова та Е. Шакірова, які 

стверджують, що показник виступає як конкретний вимірювач критерію, робить 

його доступним для спостереження, відображаючи окремі властивості та ознаки 

об’єкта, що досліджується, і слугує засобом накопичення кількісних і якісних 

даних для критеріального узагальнення [93, с. 37].  

Дослідники застерігають, що як кількість критеріїв, так і кількість 

показників має бути зведено до мінімуму, бо процедура оцінювання повинна 

бути простою [93; 211]. Цих позицій у визначенні кількості критеріїв та 

показників дотримуються й автори тих робіт, що вивчені нами і які 

безпосередньо стосуються розвитку дидактичної культури викладачів. 

Наприклад, О. Ігумнов, досліджуючи розвиток дидактичної культури 

викладачів технічного коледжу, виділяє п’ять критеріїв її сформованості:  

1) технологічний критерій; 2) готовність до виконання інноваційної дидактичної 

діяльності; 3) інноваційна спрямованість дидактичної діяльності; 4) ступінь 

розвитку педагогічного мислення; 5) прагнення до професійно-педагогічного 

самовдосконалення і творчості в професійній діяльності [96]. 

В. Гриньов для виявлення результатів експериментальної роботи щодо 

розвитку дидактичної культури майбутнього вчителя визначає три критерії її 

сформованості, до яких відносяться: 1) позитивна мотивація до дидактичної 

діяльності; 2) компетентнісна готовність, сформованість системи знань, умінь, 

властивостей; 3) прагнення до самовдосконалення, рефлексивних дій [61].  

Н. Фатьянова, вивчаючи розвиток дидактичної культури вчителя 

багатопрофільної гімназії, також окреслює три критерії: 1) ціннісне відношення 
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до дидактичної діяльності; 2) ступінь технолого-інноваційної готовності та 3) 

ступінь творчої самореалізації в дидактичній діяльності [270]. 

Отже, звернення до вищезазначених робіт, а також педагогічних 

досліджень, проаналізованих у попередньому підрозділі (див. підрозділ 1.1), 

дозволило виявити, що більшість дослідників так чи інакше дотримуються 

близьких позицій у визначенні критеріальної бази щодо виявлення ступеня 

ефективності отриманих ними результатів. Незалежно від назв і кількості 

критеріїв, в їхню основу покладено вимір інтелектуальної, ціннісної та 

поведінкової сфери життєдіяльності особистості. Саме відповідно до цих сфер, 

автори обирають і розробляють свої критерії, але зміст показників та рівні їхньої 

сформованості багато в чому відрізняються. 

Аналіз педагогічних досліджень засвідчує, що для порівняння отриманих 

даних і визначення результативності експериментальної роботи дослідники 

використовують рівневий підхід, де „під рівнем розуміється відношення будь-

яких вищих і нижчих ступенів розвитку структур певних об’єктів чи процесів” 

[114, с. 191]. У „Тлумачному академічному словнику української мови” рівень 

визначається як „ступінь чиєїсь освіти, культури, підготовки і т. ін.” [238]. 

У ході вивчення наукової літератури ми виявили, що для спостереження 

змін у розвитку дидактичної (педагогічної) культури студентів вишів 

науковцями визначені такі рівні: креативний, евристичний, репродуктивно-

адаптивний [61]; адаптивний, репродуктивний, евристичний, креативний [96]; 

початковий (невисокий) – репродуктивний; середній – адаптивний, частково-

пошуковий; високий – рефлексивно-когнітивний, локально-моделюючий; 

найвищий – інноваційно-творчий [117]; інтуїтивно-практичний, пошуково-

адаптивний, частково-моделюючий, системно-моделюючий [270]; низький, 

середній, високий [94].  

Усе вищесказане стало для нас достатньою підставою для розробки 

критеріїв, показників і рівнів розвитку дидактичної культури майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання 

системи МВС. Формулювання критеріїв у нашій роботі відбувалося також з 
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урахуванням структури поняття „дидактична культура”, розробленої нами в 

підрозділі 1.2., специфіки педагогічної роботи у вищому навчальному закладі зі 

специфічними умовами навчання й відповідно до уявлень філософської, 

педагогічної й психологічної наук про єдність сфери знань, почуттів і 

практичної діяльності. 

Формулюючи критерії, ми виходили з найбільш усталеного в педагогіці 

підходу, що полягає у виділенні трьох рівнів сформованості показників за 

кожним із критеріїв: низький, достатній, високий. Вважаємо, що такий підхід до 

критеріальної бази стосовно розвитку дидактичної культури викладачів 

найоптимальніший, оскільки більш конкретна деталізація рівнів навряд чи буде 

точною і достовірною. 

Отже, стосовно проблематики нашого дослідження нами були виділені такі 

критерії: гносеологічний, аксіологічний, праксеологічний та креативно-

рефлексивний.  

Гносеологічний критерій визначає ступінь сформованості педагогічного 

мислення майбутніх викладачів щодо організації освітнього процесу у вищих 

навчальних закладах зі специфічними умовами навчання системи МВС України, 

що включає дидактичні знання науково-теоретичного, методичного, психолого-

педагогічного характеру, які відображають сучасні концепції та теорії, 

закономірності, принципи, форми та методи організації освітнього процесу. 

Аксіологічний критерій виявляє рівень засвоєння та прийняття здобувачами 

вищої освіти ступеня магістра цінностей педагогічної праці, що уявляють собою 

систему їхніх моральних орієнтирів, настанов і мотивів, викликаних інтересом 

до педагогічної професії, стимулюючих активність майбутніх викладачів у 

процесі їхнього професійного розвитку, спрямованих на позитивні зміни їхнього 

культурного зростання та професійного становлення як педагогів. 

Праксеологічний критерій відображає ступінь педагогічної діяльності 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів системи МВС України, 

спрямованої на підвищення ефективності та корисності професійно-

педагогічних дій, закономірності доцільної та раціональної організації 
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діяльності педагога, що включає дидактичні уміння (гностичні, проективні, 

конструктивні, організаторські, комунікативні) та готовність здійснювати 

освітній процес, проектуючи та моделюючи оптимальні методи, форми та засоби 

взаємодії з курсантами.  

Креативно-рефлексивний критерій відображає рівень самореалізації 

сутнісних можливостей педагога – потреб, здібностей, обдарованості щодо 

дидактичної діяльності, ступінь усвідомлення сенсу і мети педагогічної 

діяльності, педагогічну позицію у формулюванні та творчому вирішенні власних 

авторських інноваційних методів і прийомів навчання, передбачає постійний 

розвиток креативного педагогічного мислення, застосування різноманітних 

форм рефлексії та самооцінки. 

Змістовна характеристика критеріїв розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України в умовах магістратури та 

їхніх показників представлена в додатку А. 

Визначені вище критерії, їхні показники та рівні за кожним із них 

дозволяють розпочати розв’язання завдань із досліджуваної проблеми, одним зі 

складників якої є діагностика рівня розвитку дидактичної культури здобувачів 

вищої освіти ступеня магістра (майбутніх викладачів) вищих навчальних 

закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС. 

Як ми вже зазначали вище, для проведення такої діагностики у ході 

дослідження нами був проведений констатувальний експеримент. У ході 

експерименту ми використовували різноманітні методи опитування, такі як 

рейтинг, самооцінка, а також методи кількісної обробки даних, такі як порядкові 

та балові шкали. 

Експеримент проводився на базі вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання системи МВС України: Національної академії 

внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка та Національної академії Національної гвардії України. Відповідно до 

завдань дослідження, нами було виділено загальну вибіркову сукупність 
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слухачів магістратури у кількості 462 осіб, яка, в свою чергу, була поділена на 

низку вибірок. Перша вибіркова сукупність – магістранти спеціальності 

„Правознавство”, в кількості 211 осіб, були контрольною групою. Друга 

вибіркова сукупність – магістранти цієї спеціальності набору 2012 р., в кількості 

219 осіб, які брали участь у нашому дослідженні як експериментальна група. 

Третя вибіркова сукупність містила 32 викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін вишів МВС зі специфічними умовами навчання, заступників 

начальників інститутів (факультетів) із навчально-методичної та наукової 

роботи, які виконували роль експертів. 

Питання, що цікавили нас у ході дослідження, ми навели в одному 

питальнику під назвою „Методика діагностики розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів системи МВС в умовах навчання в 

магістратурі” (див. Додаток Б).  

Складаючи анкету, ми врахували той факт, що кожному з критеріїв 

(гносеологічний, аксіологічний, праксеологічний, креативно-рефлексивний) 

відповідає певний набір показників. У зв’язку з цим питання анкети були 

побудовані таким чином, щоб вони відповідали не тільки розробленим 

критеріям, але й ураховували їхні показники. Але ми повинні брати до уваги 

можливість віднесення одних і тих самих даних до різних критеріїв, що 

зумовлюється їхньою нерозривною єдністю.  

Отже, переходимо до аналізу первинних даних про знання емпіричного 

матеріалу, бо саме це було основою для визначення рівня опитуваних здобувачів 

вищої освіти ступеня магістра за гносеологічним критерієм, який висвітлював 

їхню дидактичну освіченість (як майбутніх викладачів фахових дисциплін 

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС), 

тобто відображав їхні знання в галузі сучасної дидактики вищої школи (див. 

Додаток Б, пп. 1–7). На цьому етапі констатувального експерименту ми 

опитували загальну сукупність – як контрольну (далі – КГ), так і 

експериментальну (далі – ЕГ) групи. 
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Нас цікавило, чи можуть слухачі сформулювати визначення понять 

„дидактика” та „дидактична культура”. На початку діагностування ми 

звернулися до респондентів із проханням визначити варіант відповіді, який, на 

їхню думку, більш повно розкриває сутність поняття „дидактика”. Одержані 

результати опитування після їхньої обробки наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Сутність визначення поняття дидактика 

№ 

з/п 

 

Дидактика – це … 
КГ  

(%) 

ЕГ 

(%) 

1 Методика викладання дисциплін 12,8 12,3 

2 Галузь педагогіки, що вивчає процес навчання  

та його складові 

11,3 11,8 

3 Галузь психології, що вивчає пізнавальну 

діяльність особистості 

11,7 11,4 

4 Механізм оцінювання якості освітнього процесу 8,2 8,9 

5 Методологічний підхід до освітнього процесу  8,4 8,3 

6 Складно відповісти 47,6 47,3 

 Разом 100 100 

 

Змістовний аналіз одержаних даних показує, що рівень знань обох груп має 

незначні відмінності, одержані відповіді розділилися на п’ять напрямів, що 

відбивають реальні уявлення майбутніх викладачів про сутність поняття 

„дидактика”, а майже однакова кількість опитуваних контрольної та 

експериментальної груп (КГ – 47,6%; ЕГ – 47,3%) взагалі не змогли виконати 

завдання. 

Приблизно однакові процентні показники за кожним із напрямів можуть 

свідчити, на нашу думку, про відсутність конкретних знань про дидактику, а 

опитувані керувалися лише здогадками, обираючи той чи інший варіант 

визначення. Цілком очевидно, що під час визначення поняття „дидактика” 

слухачі показали низький рівень обізнаності щодо сутності досліджуваного 

феномена. 
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Наступне питання ми залишили відкритим, воно передбачало можливість 

самим слухачам надати визначення поняття „дидактична культура” (див. 

Додаток Б, п.2). Відповіді на нього виявилися закономірним підтвердженням 

попередніх результатів. Тож, не дивно, що більшість респондентів як 

контрольної, так і експериментальної груп залишили це питання без відповіді – 

58,9%. Відповіді решти опитуваних загалом зводяться до розуміння дидактичної 

культури як методики викладання дисципліни або предметного знання – 31,2% 

(„вміння викладати свою дисципліну”, „добрі знання своєї дисципліни та 

методики її викладання”, „культура викладання предмета”, „культура 

самостійного набуття знань із предмета”, „знання сутності освітнього процесу і 

форм його організації” тощо), і лише незначний відсоток майбутніх викладачів 

(9,9%) наближаються в своїх визначеннях до сутності дидактичної культури, яку 

ми беремо за основу в науковій розвідці, однак, маємо зазначити, що уявлення 

слухачів все ж таки мають однобічний характер, і в окремих випадках зводяться 

до поняття „професіоналізм” („особистісна характеристика викладача, яка 

відображає здатність наполегливо та успішно здійснювати педагогічну 

діяльність”, „культура викладача, яка забезпечує успішне розв’язання 

педагогічних завдань із позицій гуманізму, пріоритету розвитку тих, хто 

навчається”, „складова професійної культури, що базується на цінностях 

гуманістичної педагогіки”, „спрямованість особистості педагога на здійснення 

інноваційної педагогічної діяльності” тощо).  

Маємо констатувати, що незадовільні результати були отримані і в процесі 

виявлення обізнаності слухачів щодо законодавчої бази в галузі вищої освіти, 

що регулює та визначає її зміст (див. Додаток Б, п.3). Залишаючи це питання 

відкритим, ми намагалися з’ясувати, які нормативні документи, необхідні для 

здійснення педагогічної діяльності, знають майбутні викладачі. На жаль, окрім 

Законів України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, перелічити інші нормативні 

документи, які визначають зміст вищої освіти, змогли вказати лише 4,8% 

респондентів, та й то, маємо відзначити, що ті, хто ввійшов у цю кількість, 

указували не більше одного документа (або навчальний план, або навчальна 
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програма, або підручник тощо). Усе це, на нашу думку, ще раз свідчить про 

низьку інформованість слухачів (майбутніх викладачів вищих навчальних 

закладів зі специфічними умовами навчання МВС) щодо питань зокрема з 

організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах. 

Цілком зрозуміло, що нас цікавила й оцінка опитуваними свого рівня знань 

у тезаурусі відповідних дидактичних понять. Відповідно до цих даних (див. 

Додаток Б, п.4), високим свій рівень знань не вважає жоден опитуваний, 

достатнім вважають 22,4% опитуваних, середнім – 28,5%, низьким – 19,2% і 

важко було відповісти 29,9%. 

Незважаючи на низькі показники, що виявили слухачі в попередньому 

питанні, ми вирішили визначити, якою мірою вони володіють тими чи іншими 

компонентами знань сучасної дидактики. Для цього респондентам як 

контрольної групи (КГ), так і експериментальної (ЕГ), було запропоновано 

оцінити певний блок знань від 1 до 5, де 1 – найнижчий рівень, і відповідно 5 – 

найвищий (див. Додаток Б, п. 5). Отримані в процесі обробки дані ми розмістили 

в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Ступінь володіння сучасними дидактичними знаннями  

№ 

з/п 

 

Компоненти сучасних дидактичних знань  

КГ ЕГ 

Середній 

бал 

Середній 

бал 

1 2 3 4 

1 Предмет дидактики 1,91 1,93 

2 Основні дидактичні поняття  2,11 2,10 

3 Процес навчання: сутність, структура та функції 3,21 3,19 

4 Закономірності та принципи навчання 2,38 2,39 

5 Методологічні підходи до навчання  1,77 1,79 

6 Цілі та зміст навчання у виші 3,22 3,23 

7 Державні освітні стандарти 3,13 3,11 

8 Загальнодидактичні  принципи відбору змісту 

навчання у вищій школі 

2,38 2,37 

9 Традиційні форми та методи навчання 3,41 3,42 

10 Новітні технології навчання 2,79 2,82 
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Аналізуючи отримані дані, передусім слід відзначити, що ми маємо доволі 

низькі показники з усіх компонентів знань із проблем сучасної дидактики як у 

контрольній, так і в експериментальній групах. Порівняння середніх оцінок в 

обох групах дозволяє стверджувати, що майбутні викладачі мають слабкі 

уявлення в питаннях дидактики саме як науки, тобто тих, які стосуються 

безпосередньо теоретичних питань освіти та навчання (умовно виділені блоки 

знань із позицій 1, 2, 4, 5, 8), оскільки середні бали коливаються від 1,5 до 2,5. 

Компоненти умовно виділених нами знань, які стосуються практичної 

діяльності у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, і з 

якими тією чи іншою мірою стикаються слухачі (позиції 3, 6, 7, 9, 10), мають 

дещо кращі показники – середні бали коливаються від 2,5 до 3,5. Це ми можемо 

пояснити загальним рівнем професійної вищої освіти слухачів, які, як учасники 

освітнього процесу, постійно залучаються до педагогічної діяльності і мають 

змогу спостерігати за тією чи іншою практичною діяльністю викладача. Також 

слід зазначити, що рівень знань за всіма блоками представленої нами 

теоретичної інформації з проблем сучасної дидактики в обох групах має дуже 

незначні відмінності.  

Важливим показником, що характеризує розвиток орієнтацій майбутніх 

викладачів на вивчення сучасної дидактики як за гносеологічним, так і за 

аксіологічним критеріями, вважаємо виявлення значущості теоретичного 

дидактичного знання для викладачів спеціальних дисциплін, що відповідно 

висвітлює і ставлення їх до цієї проблеми. 

Тож за допомогою наступного запитання ми намагалися з’ясувати, чи 

необхідне теоретичне знання сучасної дидактики викладачам спеціальних 

дисциплін (див. Додаток Б, п. 6). На жаль, дані, отримані в ході опитування, 

доводять, що майбутні викладачі недостатньою мірою усвідомлюють значущість 

дидактики для здійснення педагогічної діяльності: більшість респондентів 

зовсім не визначилися з відповіддю, їх – 51,2%, 33,9% опитуваних вважають, що 

теорія неважлива для викладача-предметника, і лише 14,9% слухачів вважають 

дидактичні знання необхідними для роботи викладачів вищих навчальних 
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закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС. Більш наглядно 

співвідношення між отриманими даними відображає рис. 1.1. 

Нескладно відмітити, що надана картина відображає загальну практику 

ставлення викладачів-предметників до теорії навчання. Практика свідчить, що 

методика навчання, що базується на предметних знаннях, вважається для 

багатьох викладачів спецдисциплін більш значущою і зрозумілою, бо на 

заняттях слухачі – майбутні викладачі фахових дисциплін вивчають, як викласти 

ту чи іншу тему, як побудувати навчальний матеріал, які завдання поставити. 

 

Рис. 1.1. Ступінь усвідомлення слухачами важливості теоретичних 

дидактичних знань для викладачів вищих навчальних закладів МВС 

Загальні ж закономірності навчання, принципи навчання, концепції та 

методологічні підходи до освітнього процесу тощо, тобто теоретичний матеріал, 

не підкріплений практичним досвідом роботи, не знаходить відгуку в курсантів і 

не має особистісної значущості. Маємо зазначити, що навіть ті, хто ствердно 

відповіли на запитання і усвідомлюють необхідність володіння знаннями 

сучасної дидактики, серед найбільш значущих тем із теорії навчання навели 

теми практичної спрямованості – педагогічні технології, форми та методи 

навчання тощо, тобто теми, що стосуються саме викладання дисципліни. 

Важливим показником, що характеризує процес розвитку дидактичної 

культури викладачів, є, на наш погляд, вивчення ступеня зацікавленості 
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актуальними проблемами сучасної дидактики (див. Додаток Б, п. 7). З цією 

метою ми використали і взяли за основу ідею відомого, переконливого й 

адаптованого відповідно до завдань нашого дослідження методу виявлення 

індексу задоволеності за Н. Кузьміною (див. Додаток Б, п. 7). Згідно з 

формулою, індекс може коливатися від +1 до -1, виражаючи рівень 

зацікавленості. Опрацювавши отримані кількісні показники, ми з’ясували, що 

індекс зацікавленості (І) у контрольній групі становив -0,21, а в 

експериментальній – -0,23. Обидві отримані оцінки (І = -0,21, І = -0,23) вказують 

на достатньо низьку зацікавленість майбутніми викладачами актуальними 

проблемами сучасної дидактики [139, c. 61]. 

Низька оцінка респондентами свого рівня знань із основ дидактики, слабка 

поінформованість щодо понять, безпосередньо пов’язаних із майбутньою 

діяльністю слухачів як педагогів, спонукала нас виявити рівень потреби 

майбутніх викладачів у набутті знань сучасної дидактики. Ієрархічна градація 

рівнів потреби у набутті знань із цієї проблематики має наступний вигляд 

(рис. 1.2). 

Як випливає з діаграми, більшість опитуваних, на жаль, не мають потреби у 

вивченні теорії сучасної освіти та навчання, їх – 52,7%, вони займають основу 

піраміди, не визначилися з відповіддю 36,1% опитуваних, місце в піраміді – 

середнє, і лише невелика частка респондентів має таку потребу, відповідно – 

11,2%. 

 

Рис. 1.2. Рівень потреби слухачів (майбутніх викладачів) у набутті знань 

сучасної дидактики 
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Отриманий результат ще раз підтверджує неготовність майбутніми 

викладачами сприймати теоретичні надбання сучасної дидактики. Причина 

цьому в певній специфіці та складному характері педагогічної роботи у вищому 

навчальному закладі зі специфічними умовами навчання. Передусім, підготовка 

у вишах системи МВС спрямована на підготовку правозахисників 

(юрисконсульт, слідчий, дізнавач, оперуповноважений, судовий експерт тощо), 

тож навчальний матеріал орієнтує тих, хто навчається, на основну діяльність 

працівників ОВС, залишаючи осторонь дидактичну складову їхньої підготовки, і 

не забезпечує освоєння слухачами цього напряму професійної діяльності. 

Це підтверджує й опрацювання результатів опитування наступного 

запитання анкети (див. Додаток Б, п. 9). Завдяки йому ми намагалися виявити і 

проаналізувати привабливість для слухачів вишів системи МВС різних видів 

діяльності, до яких їх готовлять у вищому навчальному закладі зі специфічними 

умовами навчання. Тож на розгляд слухачів ми надали 7 видів майбутньої 

професійної діяльності та запропонували обрати не більше трьох варіантів. 

Опрацювавши отримані дані, ми одержали рангову й відсоткову шкали оцінок 

(табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Оцінка привабливості різноманітних видів  

майбутньої професійної діяльності 

№ 

з/п 

 

Види професійної діяльності 

Рангове 

місце 

Оцінка, 

% 

1 правотворча діяльність 3 77,9% 

2 правозастосовна діяльність 4 71,6% 

3 експертно-консультаційна діяльність 2 78,2% 

4 оперативно-службова діяльність 5 70,1% 

5 організаційно-управлінська діяльність 1 81,7% 

6 науково-дослідна діяльність 6 49,2% 

7 педагогічна діяльність 7 40,9% 



81 

Змістовний аналіз одержаних емпіричних даних показує, що більшість 

опитуваних орієнтуються на організаційно-управлінську діяльність – 81,7%  

(1-е рангове місце). Це можна пояснити тим, що слухачі, які здобули вищу 

освіту ступеня бакалавра і вирішили здобути вищий рівень – магістра, 

пов’язують свою подальшу професійну життєдіяльність із певним кар’єрним 

ростом в органах внутрішніх справ, вони усвідомлюють необхідність відповідної 

освіти в цьому разі, тож цей вибір опитуваних не викликає здивувань. Далі 

йдуть такі види професійної діяльності, як експертно-консультаційна (2-е 

рангове місце, 78,2%), правотворча (3-е рангове місце, 77,9%), правозастосовна 

(4-е рангове місце, 71,6%) й оперативно-службова (5-е рангове місце, 70,1%), 

тобто робота в тій сфері, де професійні обов’язки добре знайомі та зрозумілі.  

Упадає в око те, що науково-дослідна та педагогічна діяльності є набагато 

менш значущими для опитуваних, бо вони не тільки мають великий розрив із 

переліченими вище, але й не подолали навіть п’ятдесятивідсотковий бар’єр, тож 

відповідно займають 6-те (49,2%) та 7-е (40,9%) рангові місця. Ми пояснюємо 

таку картину тим, що найбільш привабливими видами професійної діяльності 

для слухачів, що навчаються в магістратурі, все ж таки залишаються ті, де вони 

мають певний досвід і відповідну освіту (рівень вищої освіти бакалавра не 

передбачає обов’язкову педагогічно-психологічну підготовку у вишах системи 

МВС України, необхідну для викладацької діяльності, отже, цей вид діяльності 

для них малознайомий). 

Можна припустити, що свою професію слухачі асоціюють більшою мірою з 

професією правоохоронця, і меншою мірою вони пов’язують майбутню 

діяльність із процесом підготовки співробітників правоохоронних органів 

внутрішніх справ, тобто з навчанням інших. Така оцінка педагогічної діяльності, 

на нашу думку, не може вважатися нормальною, і вона явно вказує на 

необхідність пошуку та нового змісту навчання викладачів, і відповідно – нових 

освітніх технологій. 

Спираючись на отримані дані попереднього питання, логічно, на нашу 

думку, витікають результати наступного, за допомогою якого ми намагалися 



82 

виявити потребу слухачів у здійсненні педагогічної діяльності, яка спирається на 

наукові засади вищої школи (див. Додаток Б, п. 10). Отже, отримані дані 

опитування після відповідної обробки у вигляді рангової шкали й оцінки у 

відсотках подані в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Ступінь усвідомлення слухачами потреби в здійсненні педагогічної 

діяльності на засадах сучасної дидактики 

№ 

з/п 

 

Ступінь усвідомлення   
Рангове 

місце 

Оцінка 

% 

1 цілком усвідомлюю 5 3,1 

2 скоріше усвідомлюю, ніж ні 4 14,9 

3 скоріше ні, ніж так 3 15,7 

4 зовсім не усвідомлюю 2 29,5 

5 важко визначитися 1 36,8 

 

Як видно з таблиці, результати опитування підтверджують попередній 

висновок про низький ступінь зацікавленості слухачами педагогічною 

діяльністю, тож не викликає здивувань, що майже третина респондентів не 

визначилася з питанням, чи мають вони потребу в її здійсненні – 36,8%. 

Наступна група опитуваних має негативне ставлення до цієї діяльності, вони або 

зовсім не усвідомлюють потребу в її здійсненні (15,7%), або скоріше не 

усвідомлюють (29,5%). І лише невеликий відсоток тих, хто брав участь в 

опитуванні (у сумі таких 18%), відчувають потребу в розв’язанні педагогічних 

проблем, пов’язуючи своє майбутнє з викладацькою діяльністю.  

Сучасні психолого-педагогічні дослідження доводять, що основним 

провідним компонентом у структурі особистості, зокрема її культури, є система 

мотивів, яка визначає поведінку особистості, її спрямованість (див. підрозділ 

1.1, 1.2). Для того, щоб мотиви спонукали до педагогічної діяльності, потрібна 

інтеріоризація особистістю педагогічних цінностей, які, ставши особистісно 
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значущими, виступають як внутрішні регулятори діяльності викладача і 

забезпечують педагогічну спрямованість людини.  

У зв’язку з цим, надзвичайно важливим, на наш погляд, є вивчення у 

слухачів магістратури вищого навчального закладу системи МВС, майбутніх 

викладачів, їхньої системи цінностей як у педагогів та мотивації щодо професії 

викладача. 

Оскільки саме володіння педагогічними якостями, на думку багатьох 

дослідників, забезпечує успішне здійснення педагогічної діяльності, ми зробили 

спробу виявити, які, на погляд майбутніх викладачів, якості є цінними для 

педагогів і якою мірою вони у них сформовані. З цією метою респондентам були 

запропоновані певні якості, важливо-цінні для виконання професійних 

обов’язків їх як викладачів (див. Додаток Б, п. 11), і рівень сформованості яких у 

себе вони повинні були оцінити за п’ятибаловою шкалою в діапазоні від 5 до 1 

балу, де 5 балів означало, що якість сформована повною мірою, а 1 – навпаки, 

зовсім не сформована. Така градація надає нам можливість не тільки виявити 

уявлення слухачів щодо якостей, необхідних справжньому педагогу, але й 

відображає їхнє ставлення стосовно самих себе як викладачів. 

Після відповідної обробки дані в узагальнюючому вигляді було згруповано 

в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Самооцінка рівня сформованості  

педагогічно значущих якостей у слухачів магістратури  

№ 

з/п 

 

Педагогічно значущі якості 
Рангове 

місце 

Середній  

бал 

1 2 3 4 

1 професійна (предметна) компетентність 4 3,71 

2 ерудиція, широкий кругозір 5 3,62 

3 педагогічне мислення 10 1,95 

4 педагогічний такт 9 2,31 

5 педагогічна майстерність 11 1,89 

6 дидактичні здібності 12 1,78 

7 повага до особистості курсанта 8 3,21 

8 дисциплінованість 1 4,11 

9 культура міжособистісних стосунків 7 3,22 

10 вимогливість до себе та інших 3 4,05 
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11 почуття обов’язку та відповідальності 2 4,09 

12 самокритичність 6 3,28 

 

Уважно проаналізувавши дані таблиці, можна простежити досить чітке 

розмежування якостей, самооцінку сформованості яким надали слухачі.  

Це якості, оцінені вище чотирьох балів, ті, що оцінені вище трьох, і ті, що 

коливаються між 2,5 та 1,5 балами. 

Для більш яскравої картини ми надали рангову шкалу. Не викликає 

особливих здивувань, що перші три місця в таблиці посідають такі якості, як 

„дисциплінованість”, „почуття обов’язку та відповідальності”, „вимогливість до 

себе та інших”, саме вони мають самооцінку вище чотирьох – 4,11 бала, 4,09 та 

4,05 бала відповідно, тобто це, на наш погляд, ті якості, які є важливо-

універсальними для багатьох професій, а для курсантів вишів системи МВС 

особливо. Маємо зазначити, що специфіка служби співробітників 

правоохоронних органів накладає відбиток і на діяльність освітніх установ, 

здійснюючих підготовку фахівців для підрозділів ОВС (органів внутрішніх 

справ). Від самого початку свого навчання у вищому навчальному закладі зі 

специфічними умовами навчання системи МВС курсант стає співробітником 

правоохоронних органів, йому довіряють зброю і залучають до виконання 

службових обов’язків правоохоронця. Тож, безсумнівно, що за роки навчання 

курсанти набувають таких типологічних якостей, які визначають ефективність 

професійної діяльності в органах внутрішніх справ, і до яких, безперечно, можна 

віднести ті, що одержали високу самооцінку сформованості у слухачів і зайняли 

перші місця в нашій таблиці. 

Друга група визначених нами педагогічно значущих якостей отримали 

самооцінку опитуваними вище трьох балів. Це позиції № 1, 2, 7, 9, 12. Дану 

групу якостей ми пов’язуємо з предметними знаннями („професійна (предметна) 

компетентність” (4-е місце, 3,71 бал); „ерудиція, широкий кругозір” (5-е місце, 

3,62 бала); „самокритичність” (6-е місце, 3,28 бала) та вмінням налагоджувати 

стосунки, у т. ч. в курсантському середовищі („культура міжособистісних 

стосунків” (7-е місце, 3,22 бала); „повага до особистості курсанта” (8-е місце, 
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3,21 бала). Цілком очевидно, що слухачі – це молоді люди, які вже мають 

ступінь бакалавра, відповідно і спеціальність, тож їм не бракує певних 

предметних знань, ерудиції та широкого кругозору. Те, що ці якості нижче 

чотирьох балів, свідчить про самокритичність майбутніх викладачів до 

самоідентифікації себе як педагогів, відповідно знижує значущість цих якостей 

щодо здійснення педагогічної діяльності. Таку ж невпевненість у своїх силах як 

майбутніх викладачів демонструє низька самооцінка щодо налагодження 

педагогічної взаємодії (позиції № 9 та № 7). 

Нарешті остання група якостей, які навіть семантично визначають 

ставлення саме до викладацької професії, займають останні рангові місця в 

нашій таблиці, що, безсумнівно, вказує на низьку самооцінку слухачами їхньої 

сформованості. Це такі якості як „педагогічний такт” (9-е місце, 2,31 бал); 

„педагогічне мислення” (10-е місце, 1,95 бала); „педагогічна майстерність” (11-е 

місце, 1,89 бала); „дидактичні здібності” (12-е місце, 1,78 бала). Викликає 

занепокоєння той факт, що останнє місце в ранговій шкалі займають дидактичні 

здібності, тобто те, без чого неможливо уявити розвиток дидактичної культури 

викладачів.  

Вагомим показником, який характеризує процес розвитку дидактичної 

культури викладачів за другим, аксіологічним, критерієм, є, як ми зазначали 

вище, виражена позитивна мотивація на здійснення педагогічної діяльності. Для 

вивчення системи мотивів, що спонукають слухачів обрати професію викладача, 

ми звернулися до методики В. Ядова „Вивчення факторів привабливості 

професії” (модифікація Н. Кузьміної, А. Реана), яку адаптували відповідно до 

нашого дослідження. Респондентам пропонувалися дві колонки тверджень, 

побудованих за принципом протилежності (див. Додаток Б, п. 12), які 

відображають фактори привабливості та навпаки, непривабливості викладацької 

професії. Обрахувавши полярні шкали за формулою КЗ = (n+m)/N, де КЗ – 

коефіцієнт значимості, N – загальна вибірка опитуваних, n – кількість 

респондентів, які відзначили фактор як привабливий, m – кількість респондентів, 

які відзначили фактор як непривабливий, ми визначили коефіцієнт значимості за 
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кожним контуром шкали. Коефіцієнт значимості коливається в межах -1 до +1. 

Всі показники наглядно відображені на рис. 1.3. 

 

Умовні позначення 

1. Престиж професії       

2. Робота з курсантами      

3. Творчий характер професії     

4. Задоволення від інтелектуальної праці     

5. Наукова діяльність      

6. Постійне самовдосконалення     

7. Педагогічні здібності      

8. Інтерес до викладацької професії    

9. Матеріальне забезпечення      

10. Творча атмосфера в колективі      

11. Можливість досягнень, визнання оточуючими  

12. Вільний режим роботи   

Рис. 1.3. Визначення коефіцієнту значимості факторів привабливості 

викладацької професії на констатувальному етапі експерименту 
 

Діаграма, зображена на рисунку, наглядно показує стійку картину 

домінуючих факторів професійного вибору однаково значущих як для 

контрольної, так і для експериментальної груп. У цілому, перші позиції рейтингу 

займають фактори, що побічно стосуються безпосередньої педагогічної 

діяльності, це – можливість досягнень та визнання оточуючими (позиція № 11 – 

КГ – +0,47; ЕГ – +0,49), престиж професії викладача (позиція № 1 – КГ – +0,42; 

ЕГ – +0,43). Вони відбивають позитивні оцінки опитуваних. Таку ж позитивну 

оцінку отримали і чинники, що виявляють прагматичні мотиви, такі як творча 

атмосфера в колективі (позиція № 10 – КГ – +0,36; ЕГ – +0,33), вільний режим 

роботи (позиція № 12 – КГ – +0,32; ЕГ – +0,31). 

Але, маємо зазначити, що на основі цих мотивів важко буде будувати 

процес розвитку дидактичної культури викладачів, бо вони не дають підстави 
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вважати, що слухачі планують обрати педагогічну діяльність після здобуття 

вищої освіти ступеня магістра, тож це відображає лише їхню зовнішню 

вмотивованість, не торкаючись внутрішньої особистісної сфери спонукальних 

мотивів.  

Із тих факторів привабливості, що спрямовані на викладацьку діяльність і 

мають коефіцієнт значимості вище 0 до +1, можна відзначити роботу з 

курсантами (позиція № 2 – КГ – +0,37; ЕГ – +0,39) та педагогічні здібності 

(позиція № 7 – КГ – +0,11; ЕГ – +0,12). Визнання слухачами того, що в них є 

педагогічні здібності, не може вплинути на загальну картину домінуючих 

мотивів, оскільки ми можемо припустити, що серед слухачів є певна кількість 

тих, хто цілеспрямовано вирішив здобути вищу освіту ступеня магістра, 

пов’язуючи свою майбутню діяльність із викладанням фахових дисциплін. 

Цілком нам зрозуміла і така позитивна оцінка як творчий характер професії 

(позиція № 3 – КГ – +0,15; ЕГ – +0,16). Незважаючи на низький коефіцієнт 

значимості, вважаємо, що певну частку опитуваних приваблює творчий характер 

педагогічної діяльності, тож ми можемо враховувати цей факт при розробці 

наших педагогічних умов.  

На жаль, такі чинники привабливості педагогічної діяльності, що є 

відображенням мотивів професійно педагогічної спрямованості, як-то – інтерес 

до викладацької професії (позиція № 8 – КГ – -0,48; ЕГ – -0,49); можливість 

займатися науковою діяльністю (позиція № 5 – КГ – -0,51; ЕГ –   -0,53); постійне 

самовдосконалення (позиція № 6 – КГ – -0,45; ЕГ – - 0,43); задоволення від 

інтелектуальної праці (позиція № 4 – КГ – -0,1; ЕГ – -0,11) не дають оптимізму 

щодо орієнтації слухачів на педагогічну діяльність. Ці чотири мотиви, по суті, 

відбивають найбільш значущі напрямки та перспективи розвитку дидактичної 

культури викладачів. І той факт, що вони оцінені таким чином, для нас є 

показником сутності проблеми. Низької оцінки здобув і прагматичний мотив – 

матеріальне забезпечення (позиція № 9 – КГ – -0,27; ЕГ – -0,29). Але це 

передусім доводить, що опитувані усвідомлюють важку соціально-економічну 

ситуацію в нашому суспільстві, яка наразі торкається і сфери вищої освіти. 
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Загальний висновок, якого ми можемо дійти, інтерпретуючи отримані дані, 

це те, що має місце переважання опосередкованих чинників професійного 

вибору опитуваними, домінування прагматичних мотивів, які в цілому 

відображають негативне ставлення слухачів до викладацької діяльності. 

Отже, маємо всі підстави вважати, що все вищевикладене потребує від нас 

подальшого аналізу, вивчення та врахування в нашому дослідженні. 

Подальший аналіз діагностики сформованості дидактичної культури 

майбутніх викладачів допоміг нам виявити вміння слухачів до розв’язання 

різноманітних педагогічних завдань – від аналізу й оцінки педагогічних ситуацій 

до майстерної організації загального педагогічного процесу, отримавши 

показники за третім критерієм – праксеологічним. 

Враховуючи, що саме педагогічна спрямованість на той чи інший вид 

професійної діяльності, на думку спеціалістів, є важливим показником її 

успішності, ми зробили спробу виявити, як оцінюють слухачі власний рівень 

підготовки, потрібної сучасному викладачу вищого навального закладу зі 

специфічними умовами навчання системи МВС. 

Щодо самооцінки своєї підготовки, то як контрольна, так і експертна групи 

визначилися однозначно, про що свідчить діаграма, яку ми розмістили на 

рис. 1.4.  

  

Рис. 1.4. Самооцінка слухачами рівня підготовки, необхідної викладачу 

вищого навчального закладу МВС 
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На перше місце вони одностайно висунули фахову підготовку (середній бал 

КГ – 4,1; ЕГ – 4,2 бала), що є цілком зрозумілим, бо опитувані вже здобули вищу 

освіту ступеня бакалавра, відповідно і спеціальність, про що ми вже зазначали 

вище. Ті ж види підготовки, які визначають кваліфікацію викладацької професії, 

на жаль, отримали низькі оцінки і не перевищують навіть трьох балів: предметна 

підготовка (КГ – 4,1; ЕГ – 4,2 бала), методична підготовка (КГ – 2,8; ЕГ – 2,7 

бала), психолого-педагогічна підготовка (КГ – 2,7; ЕГ – 2,6 бала), дидактична 

підготовка (КГ – 2,2; ЕГ – 2,3 бала). 

Наші дані не розходяться і з висновками науковців, які вважають, що 

„багато викладачів, перш за все ті, які закінчили непедагогічні вищі навчальні 

заклади, практично не мають ніякої підготовки ні з психології, ні з педагогіки, ні 

з теорії виховання, ні з професійної етики ” [18, с. 49].  

Отримані дані ми вирішили зіставити зі ступенем сформованості 

необхідних умінь для здійснення педагогічної діяльності (див. Додаток Б, п. 14). 

Опитуваним було запропоновано дати самооцінку сформованості у них умінь до 

певних видів педагогічної роботи (за основу ми беремо 5-ти компонентну 

структуру вмінь). Проаналізувавши показники праксеологічного критерію, що 

характеризують ступінь сформованості у слухачів контрольної й експертної груп 

практичних умінь щодо здійснення дидактичної діяльності, ми помістили дані, 

отримані в результаті статистичної обробки за п’ятибаловою шкалою, в таблицю 

1.6. 

Таблиця 1.6 

Ступінь сформованості вмінь щодо здійснення дидактичної діяльності  

у слухачів вищих навчальних закладів системи МВС 

(самооцінка) 

 Гностичні  Проектувальні  Конструк-

тивні  

Організа-

торські  

Комуніка-

тивні  

КГ 2,89 2,11 2, 76 2,42 3,21 

ЕГ 2,85 2,14 2,74 2,41 3,24 
 

Як видно з таблиці, істотних розходжень у ступені сформованості вмінь щодо 

здійснення дидактичної діяльності у слухачів контрольної та експериментальної 
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груп не виявлено. Найбільш сформованими виявилися комунікативні вміння 

(середній бал КГ – 3,21; ЕГ – 3,24). В меншому ступені сформовані гностичні 

(середній бал КГ – 2,89; ЕГ – 2,85) та конструктивні вміння (середній бал КГ – 2,76; 

ЕГ – 2,74) і очевидно недостатньо організаторські вміння (КГ – 2,42; ЕГ – 2,41) та 

проектувальні (КГ – 2,11; ЕГ – 2,14). 

Аналіз знань сучасної дидактики вищої школи слухачами, проведений нами 

в межах гносеологічного критерію, і перелічених вище вмінь констатує не тільки 

низький загальний рівень розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів системи МВС, але й допомагає нам сформулювати 

основну ціль. Це – змістовна розробка та корекція необхідних викладачам 

вищих навчальних закладів МВС знань і вмінь, що і буде зроблено нами в 

процесі подальшої експериментальної роботи. 

Продовжуючи нашу дослідницьку діяльність у напрямку визначення 

розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів системи 

МВС, ми намагалися виявити, які форми, методи та прийоми використовуються 

викладачами фахових, зокрема правових, дисциплін у процесі навчання 

курсантів (див. Додаток Б, п. 15). Для отримання картини реальної практики ми 

запропонували з переліку форм і методів обрати не більше п’яти. Оскільки 

опитуваним запропонували відмітити 1-5 пунктів із поданого, то загальна сума 

процентної оцінки була більша 100. Оброблені дані представлено в табл. 1.7. 

Досвід проведення подібних досліджень свідчить, що значущими за такої 

системи оцінювання (1-5 пунктів) враховуються положення, які відмічені 

п’ятдесятьма відсотками опитуваних. 

У нашому дослідженні такими положеннями виявилися: семінари – 86,9%, 

робота з підручником – 82,3%, доповіді – 81,5%, бесіди – 80,1%, диспути – 

78,7%. З першого ж погляду стає очевидним, що опитувані відмітили традиційні 

заходи, які, і це закономірно, найбільш поширені у практиці освітньої 

діяльності, бо без них неможлива педагогічна взаємодія. 
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Таблиця 1.7 

Оцінка форм і методів,  

які використовуються в реальній практиці підготовки  

майбутніх викладачів правових дисциплін 

№ 

з/п 

 

Форми та методи 
Оцінка 

% 

1 2 3 

1 лекції-візуалізації 3,9% 

2 семінари  86,9% 

3 бесіди 80,1% 

4 диспути  78,7% 

5 доповіді  81,5% 

6 дискусії-симпозіуми 0 

7 драматизації 0 

8 „мозкові штурми ” 45,1% 

9 аналіз проблемної ситуації 41,2% 

10 майстерні 0 

11 тренінги  33,7% 

12 дослідницькі проекти 13,8% 

13 публікації в газетах і журналах 0 

14 рольові ігри 17,2% 

15 демонстрація фільмів  11,6% 

16 робота з підручником 82,3% 

 

Безперечно, ми не можемо не оцінити той позитивний досвід, який 

доведений багатьма роками використання цих заходів у навчальній роботі, але 

водночас, на наш погляд, вони обмежують тих, хто навчається, у стимулюванні 

творчості, прийнятті самостійних рішень, які потрібні будь-якому сучасному 

фахівцю, і просто сучасній людині. На жаль, інноваційні заходи ніяк не знайдуть 

місця в практиці багатьох викладачів вищої школи, особливо це стосується 

спеціалістів фахових дисциплін, хто не має відповідної дидактичної підготовки, 

і, як видно з таблиці, вони майже не використовують ці методи в процесі 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах системи МВС. Процентна 

оцінка таких заходів значною мірою відстає від традиційних і, як було зазначено 

вище, навіть не досягає п’ятдесятивідсоткового рубежу (див. таблицю 1.7). 
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Завершуючи аналіз таблиці, маємо відзначити, що сучасна соціально-

економічна ситуація характеризується стрімким розвитком багатьох сфер 

життєдіяльності людини, зокрема й освіти, за рахунок упровадження інновацій. 

Соціальні перетворення вимагають переорієнтації стандартів вищої освіти на 

підготовку спеціалістів творчого, дослідницького типу, отже, цілком очевидно, 

що завдання розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів має особливу 

актуальність [19]. Педагог-професіонал має стати не тільки виконавцем, але і 

безпосереднім творцем інноваційних процесів. Тож від викладача вищої школи 

потребують мобільності, готовності розв’язувати будь-яку педагогічну 

ситуацію, вміння швидко змінюватися відповідно до завдань сучасної освіти. 

Безсумнівно, лише при застосуванні інноваційних технологій, лише в умовах 

творчої діяльності педагогів можливо становлення особистості професіонала 

взагалі, і розвиток його дидактичної культури зокрема.  

Не викликає сумніву і той факт, що в процесі педагогічної діяльності 

викладач часто стикається з розв’язанням різноманітних педагогічних завдань, 

які мають вплив на тих, хто навчається. Тож чим більший розвиток має 

інноваційно-творчий потенціал педагога, тим легше знайти йому правильні 

методи та засоби адекватної взаємодії.  

Подальший аналіз діагностики сформованості дидактичної культури 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС допоміг нам виявити 

власний творчий педагогічний потенціал слухачів, їхнє ставлення до 

впровадження інновацій у педагогічній діяльності, отримавши показники за 

останнім, креативно-рефлексивним критерієм (у нашій анкеті це питання №№ 

16-20). 

Отже, до використання новітніх засобів навчання у практиці педагогічної 

діяльності потрібно звертатися часто – вважають 9% опитуваних, 28% 

респондентів – інколи, дуже рідко – 22%, таких, хто вважає, що зовсім не 

потрібно використовувати інноваційні форми і методи – 5%, не визначилися з 

відповіддю – 36%.  
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Відповідно нас цікавила інформація, чи відчувають майбутні викладачі 

труднощі щодо використання інноваційних форм і методів навчання. Відповіді 

розташувалися таким чином:  

а) ні, не відчуваю труднощів   13%; 

 б) інколи відчуваю труднощі   24%; 

 в) відчуваю великі труднощі   36%; 

г) важко відповісти    27%. 

Не суперечать отриманим даним на попередні два питання і визначення 

слухачів щодо того, які програми мають бути використані в педагогічній 

діяльності. У цьому разі не визначилися з відповіддю більше половини 

респондентів – 51%; тих, хто схиляються до використання типових робочих 

програм – 27%; до застосування програм, розроблених кафедрою – 14%; 

відповідно решта опитуваних, а їх меншість – 8%, вважають, що процес 

педагогічної діяльності має орієнтуватися на авторські програми.  

Загальний висновок, якого можна дійти, виходячи з аналізу отриманих 

даних за цими пунктами анкети, полягає в тому, що для більшості опитуваних 

типовим є стримане сприйняття інновацій у процесі організації освітнього 

процесу. Ми вважаємо, що це пов’язано з відсутністю ґрунтовних дидактичних 

знань, умінь і здібностей, що виступають фундаментом для розвитку 

дидактичної культури, спрямованої на реалізацію власного педагогічного 

творчого потенціалу викладача, отримання ним позитивного практично-

педагогічного досвіду викладацької діяльності. Цей висновок дає нам підстави 

для створення таких педагогічних умов у подальшій дослідницькій роботі, які б 

стимулювали слухачів як майбутніх викладачів правових дисциплін до творчого 

саморозвитку, сприяли б самореалізації власних творчих можливостей у 

подальшій професійно-педагогічній діяльності.  

Останні два питання, що були надані в опитувальнику, тісно пов’язані з 

попередніми. Через них ми намагалися виявити не тільки ставлення 

респондентів до інноваційних освітніх засобів і їхнього упровадження в 

педагогічній діяльності, але й визначити самооцінку своїх здібностей до творчої 
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педагогічної діяльності (див. Додаток Б, пп. 19-20). Отже, отримані дані щодо 

ставлення слухачів до інноваційних освітніх засобів і їхнього впровадження в 

педагогічній діяльності після відповідної обробки у вигляді рангової шкали й 

оцінки у відсотках подані в таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 

Ставлення слухачів до інноваційних освітніх засобів  

та їхнє упровадження в педагогічній діяльності 

№ 

з/п 

 

Ставлення   
Рангове 

місце 

Оцінка 

% 

1 Ставлюся до них із великим зацікавленням, 

вважаю їхнє використання пріоритетним 

напрямком сучасної педагогічної діяльності  

5 4,1 

2 Вважаю їхнє використання в педагогічній 

діяльності обов’язковим 

4 12,9 

3 Вважаю, що впровадження інноваційних освітніх 

засобів у педагогічну діяльність не завадить 

3 18,7 

4 Інноваційні освітні засоби мені нецікаві, тому не 

вважаю їхнє упровадження в педагогічну 

діяльність обов’язковим 

2 27,5 

5 Мені байдуже 1 36,8 

 

Як випливає з таблиці, місця в ранговій шкалі розмістилися прямо 

протилежно до номерів позицій, які відображають зниження динаміки ставлення 

слухачів (від повної зацікавленості до байдужості). Відповідно, перші місця за 

ранговою шкалою визначають негативне ставлення майбутніх викладачів до 

інноваційних освітніх засобів. Їхня сумарна кількість у процентному відношенні 

(36,8% + 27,5% = 64,3%), на жаль, набагато випереджає інші. Треба відзначити 

великий процент опитуваних, які визначили позитивне ставлення щодо цих 

позицій, що, на нашу думку, витікає з недостатнього розуміння необхідності 

саморозвитку інноваційно-творчого потенціалу майбутніх викладачів як 

базисної основи їхньої дидактичної культури, яка потрібна для здійснення 

ефективної педагогічно-професійної діяльності.  

Третє місце посідає позиція, що відбиває нейтрально-позитивне ставлення 

слухачів до застосування інноваційних освітніх засобів у педагогічній 

діяльності, дві верхні позиції в таблиці визначені як позитивні ставлення. Тож 
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якщо до позиції № 3 (нейтрально-позитивне ставлення) додати позитивні 

ставлення позицій № 2 та № 1, що визначають зацікавлення щодо їхнього 

упровадження (18,7% + 12,9% + 4,1% = 35,7%), ми маємо підстави для 

потенціальних можливостей у напрямку розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС.  

З огляду на отримані дані попереднього питання, логічно, на нашу думку, 

витікають результати наступного, за допомогою якого ми намагалися виявити 

ступінь самооцінки респондентами власних здібностей щодо творчої 

педагогічної діяльності. В ході опитування нами були отримані такі дані: 

а) впевнений, що в мене є здібності    7,6 % 

б) майже впевнений, що в мене є здібності  13,6 

в) думаю, що в мене є здібності    29,4% 

г) думаю, що в мене немає здібностей   33,1% 

д) впевнений, що в мене немає здібностей  16,3% 

Відповідно до цих даних, ми можемо вважати, що все ж таки потенційно 

більшість слухачів має здібності до творчої педагогічної діяльності, яка є 

показником розвитку дидактичної культури викладача, але, безперечно, за умови 

відповідно розроблених педагогічних умов її розвитку. 

Завершуючи аналіз за останнім критерієм – креативно-рефлексивним, ми з 

упевненістю можемо констатувати, що ці показники логічно випливають із 

результатів, які були отримані нами у ході констатувального експерименту за 

першими трьома – гносеологічним, аксіологічним та праксеологічним –  

критеріями. Як природно наші знання і ставлення до оточуючих нас речей та 

подій ми втілюємо у власних вчинках і поведінці, таким чином, не дивно, що 

показники в нашому дослідженні не тільки не суперечать одне одному, але й 

стають підтвердженням отриманих у його ході результатів.  

Таким чином, проведена нами педагогічна діагностика розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України за 

чотирма виділеними критеріями (гносеологічним, аксіологічним, 

праксеологічним, креативно-рефлексивним) показала низький її рівень 
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практично за всіма показниками. Здійснений аналіз свідчить, що низький рівень 

знань слухачів із основ сучасної дидактики, слабка поінформованість щодо 

понять, безпосередньо пов’язаних із їхньою майбутньою діяльністю як 

педагогів, відсутність умінь і здібностей, позитивного практично-педагогічного 

досвіду викладацької діяльності, не дозволяють належною мірою усвідомити 

майбутнім викладачам значущість дидактики вищої школи для здійснення 

педагогічної діяльності, що, безперечно, впливає на розвиток їхньої дидактичної 

культури, виявляючи її низький рівень. На нашу думку, основною причиною 

такого становища, передусім, є той факт, що підготовка у вищих навчальних 

закладах зі специфічним навчанням системи МВС спрямована на підготовку 

правозахисників, тож навчальний матеріал орієнтує тих, хто навчається, на 

основну діяльність працівників органів внутрішніх справ, залишаючи осторонь 

дидактичну складову їхньої підготовки, і не забезпечує освоєння слухачами 

цього напряму професійної діяльності. 

З огляду на це, ми припускаємо, що свою професію слухачі асоціюють 

більшою мірою з професією правоохоронця, і меншою мірою вони пов’язують 

майбутню діяльність із підготовкою співробітників правоохоронних органів 

внутрішніх справ, тобто з навчанням та вихованням інших. Така оцінка 

педагогічної діяльності, на нашу думку, не може вважатися нормальною, і вона 

явно вказує на необхідність розробки відповідних педагогічних умов, 

спрямованих на набуття слухачами ґрунтовних дидактичних знань, умінь і 

здібностей, що виступають фундаментом для формування дидактичної культури, 

спрямованої на реалізацію власного педагогічного творчого потенціалу 

майбутнього викладача вищого навчального закладу МВС у подальшій 

професійно-педагогічній діяльності. 
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Висновки до розділу 1 

 

Проблема, що досліджується, являє собою достатньо складне і багатогранне 

педагогічне утворення, яке включає в себе цілу низку напрямів наукового 

дослідження з огляду на такі педагогічні категорії, як професійно-педагогічна 

майстерність, професійна зрілість, професійна готовність, професійно-

педагогічна компетентність. Кожен із цих напрямів включає в себе дидактичний 

аспект, у зв’язку з чим змістовна характеристика цих досліджень може стати як 

теоретичною, так і емпіричною основою для вивчення феномена дидактичної 

культури. 

Аналіз наукової літератури показав, що по-перше, професійно-педагогічна 

майстерність, професійна зрілість і професійна компетентність, не зважаючи на 

відмінності у формулюванні, відображають загальні характеристики особистості 

та діяльності педагога-професіонала. Вони включають у себе фахові знання, 

педагогічний досвід і педагогічну техніку. Всі ці складники цілком 

співвідносяться з викладацькою діяльністю педагога і можуть становити ядро 

його дидактичної культури; по-друге, професійна готовність є складним 

психолого-педагогічним явищем, яке поєднує пов’язані між собою психологічні 

особливості та моральні якості особистості, соціально-ціннісні мотиви вибору 

професії, способи поведінки, спеціальні професійні знання, вміння та навички, 

які забезпечують спеціалісту можливість працювати у вибраній або професійній 

сфері; по-третє, в педагогічній науці до теперішнього часу виконано низку 

серйозних досліджень, які розкривають технологію формування дидактичної 

культури. Вона характеризується блочно-модульною побудовою змісту 

дисциплін, безперервністю й етапністю, інноваційною діяльністю, методичним 

забезпеченням та ін. 

Теоретичне дослідження сутнісних характеристик дидактичної культури 

дозволило визначити, що це складова частина загальної професійно-педагогічної 

культури, яка є логіко-структурованим особистісним утворенням, що включає в 

себе синтез таких взаємопов’язаних компонентів, як ціннісно-мотиваційний, 
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когнітивний, технологічний, особистісно-творчий, наявність і високий ступінь 

сформованості яких є визначальною умовою успішного здійснення навчальної 

діяльності викладача вищої школи. 

Сутність ціннісно-мотиваційного компонента дидактичної культури полягає 

в сформованості у викладача сукупності педагогічних цінностей як норм, що 

регламентують його освітню діяльність (цілей, засобів, відносин, якостей) і що 

породжує в свідомості викладача особистісну систему ціннісних орієнтацій і 

позитивну мотивацію до освітньої діяльності. 

Когнітивний компонент включає в себе сукупність методологічних, 

загальнотеоретичних, дидактичних, методичних знань, що забезпечують основу 

дидактичної компетентності викладача. При цьому ядром когнітивного 

компоненту виступають дидактичні знання, що відображають сучасні теорії, 

концепції, закономірності, принципи, форми та методи організації навчально-

пізнавального процесу. 

Основою технологічного компонента виступають дидактичні умови 

(гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні), 

володіння якими дозволяє педагогу здійснювати процес навчання курсантів, 

моделюючи оптимальні форми, методи, прийоми і способи взаємодії з ними. 

Особистісно-творчий компонент дидактичної культури передбачає 

сформованість власних авторських інноваційних елементів дидактичного 

процесу, високий ступінь особистої творчості в освоєнні інноваційних методів і 

прийомів навчання, постійний розвиток креативного педагогічного мислення. 

Проведена нами педагогічна діагностика розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України в умовах магістратури за 

чотирма виділеними критеріями (гносеологічним, аксіологічним, 

праксеологічним, креативно-рефлексивним) показала низький її рівень 

практично за всіма показниками. Здійснений аналіз свідчить, що низький рівень 

знань слухачів з основ сучасної дидактики, слабка поінформованість щодо 

понять, безпосередньо пов’язаних із їхньою майбутньою діяльністю як 

педагогів, відсутність умінь і здібностей, позитивного практично-педагогічного 
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досвіду викладацької діяльності, не дозволяють належною мірою усвідомити 

майбутнім викладачам значущість дидактики вищої школи для здійснення 

педагогічної діяльності, що, безперечно, впливає на розвиток їхньої дидактичної 

культури, виявляючи її низький рівень. Основною причиною такого становища, 

передусім, є той факт, що підготовка у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання системи МВС спрямована на підготовку 

правозахисників, тож навчальний матеріал орієнтує тих, хто навчається, на 

основну діяльність працівників органів внутрішніх справ, залишаючи осторонь 

дидактичну складову їхньої підготовки, і не забезпечує освоєння слухачами 

цього напряму професійної діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ДИДАКТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

МВС УКРАЇНИ 

 

2.1. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС 

України 

 

Проведені у першому розділі дисертації теоретичний пошук щодо 

визначення сутнісних особливостей дидактичної культури майбутніх викладачів 

в умовах вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання 

системи МВС та аналіз проблем теорії й практики професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра у вищому навчальному закладі МВС 

України забезпечують ґрунтовність подальшої розробки відповідних 

проблематиці нашого дослідження педагогічних умов. 

Здійснюючи теоретичне обґрунтування педагогічних умов розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України, ми 

виходитимемо з таких основних узагальнень, що було зроблено нами у ході 

попереднього наукового пошуку: 

 дидактична культура викладача вищого навчального закладу МВС є 

унікальним феноменом педагогічної дійсності, оскільки набувається 

особистістю у процесі професійної підготовки та практичної педагогічної 

діяльності як сукупність знань, умінь, навичок викладача щодо дисциплін, які 

він викладає, професійної компетентності, гуманістичної системи професійних 

та особистісних цінностей, творчих підходів до педагогічної діяльності. 

Дидактична культура є одночасно специфічним ресурсом роботи викладачів, 

засобом та інструментом педагогічного впливу, а тому може формуватися у 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС на етапі професійної 
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підготовки лише за умови взаємно активної, дидактично насиченої, 

інноваційної, продуктивної взаємодії у системі „викладач – слухач”; 

 специфіка й складний характер педагогічної роботи у вищому 

навчальному закладі зі специфічними умовами навчання повинні бути повною 

мірою відображені в професійній підготовці майбутніх викладачів. Ураховуючи 

великий обсяг у змісті професійної підготовки слухачів вищого навчального 

закладу МВС професійно спрямованого навчального матеріалу – інформації, що 

відображає орієнтаційну основу діяльності працівників МВС, цілеспрямований 

процес формування дидактичної культури слухачів потребує оптимального 

використання часово-змістового ресурсу на засвоєння дидактичної складової 

їхньої підготовки, пошуку специфічної логіки освоєння слухачами цього 

напряму професійної діяльності, огляду на системно-структурний, цілісно-

діяльнісний, особистісно-орієнтований підходи до проектування та реалізації 

викладацько-педагогічної та професійно-юридичної складових освітнього 

процесу; 

 період професійної підготовки як однієї з важливих стадій професійного 

становлення викладача вищого навчального закладу МВС, є якісно необхідним 

для опанування професії з погляду формування готовності зайняти позицію 

творчого суб’єкта професійної педагогічної діяльності вже під час здобуття 

вищої освіти ступеня магістра. 

Наведені вище (див. підрозділ 1.3) результати вивчення практики 

підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістра у вищому навчальному 

закладі МВС дають підстави стверджувати про незадовільність стану розвитку 

дидактичної культури викладачів, що, в свою чергу, свідчить про недостатність 

урахування в освітньому процесі магістратури вищенаведених теоретичних 

узагальнень. Наближення теорії до практики, на нашу думку, є можливим через 

розробку й упровадження педагогічних умов розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України, ґрунтованих на розумінні 

сутнісних особливостей такої культури, специфіки професійно-педагогічної 
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діяльності викладачів вищих навчальних закладів МВС, існуючих практичних 

проблем їхньої підготовки. 

Розробляючи такі умови, необхідно враховувати, що етимологічно термін 

„умова” розуміється як осередок, становище, у якому виникають, існують та 

розвиваються ті чи інші явища або процеси, обставина, від якої що-небудь 

залежить, тобто ця категорія має багато спільного з дефініцією „чинник”, яка, на 

думку Н. Боритька, є об’єктивною даністю, тоді як „умови” передбачають 

можливість їхнього конструювання [36, с. 127]. Тому, як зазначає Є. Хриков, 

сутність педагогічних умов доцільно визначати через поняття обставини, а не 

чинники [275]. Тож, посилаючись на думку авторів, можемо констатувати, що 

педагогічна умова визначається вченими як цілеспрямований чинник або, 

точніше, зовнішня обставина, яка істотно впливає на перебіг педагогічного 

процесу, тією чи іншою мірою свідомо сконструйована педагогом, що 

інтенціонально передбачає, але не гарантує досягнення певного результату 

педагогічного процесу [36, с. 127; 275]. 

На цій основі, умови розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС в умовах магістратури ми визначаємо як спеціально 

створені, цілеспрямовані та педагогічно керовані обставини, вимоги, чинники, 

здатні змінювати процес підготовки слухачів, спрямовувати всі його компоненти 

(мета, завдання, принципи, зміст, форми, методи тощо) на розвиток у них 

дидактичної культури. 

Наведене вище, а також урахування результатів попереднього наукового 

пошуку створює підстави для визначення педагогічних умов розвитку 

дидактичної культури майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС як 

спеціально організованих педагогічних обставин і сукупності педагогічних 

впливів, які сприяють динамічному поступу всіх складових дидактичної 

культури (ціннісно-мотиваційної, когнітивної, технологічної, особистісно-

творчої) слухачів. 

Ґрунтуючись на узагальнених вище теоретичних положеннях та визначених 

раніше суперечностях, виявлених нами у процесі аналізу теорії і практики, ми 
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визначимо такі педагогічні умови розвитку дидактичної культури викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України в умовах навчання в магістратурі: 

 спрямування змісту психолого-педагогічних дисциплін на формування 

у слухачів цілісного уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у 

майбутній викладацькій діяльності на основі контекстного підходу; 

 забезпеченість персоналізації процесу формування дидактичної 

культури слухачів завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій, 

інтерактивного навчання, як основи розвитку їхньої суб’єктності; 

 насичення педагогічної практики слухачів творчими завданнями, 

стимулюючими прояви в них педагогічної креативності на основі застосування 

психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, рефлексії. 

Розкриємо визначені педагогічні умови, спрямовані на розвиток 

дидактичної культури у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС 

України, докладніше.  

Першою педагогічною умовою професійної підготовки майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів МВС ми визначили спрямування змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у слухачів цілісного уявлення 

про сутність та структуру дидактики, її функції у майбутній викладацькій 

діяльності на основі контекстного підходу. 

Розробка логічних підстав для теоретичного обґрунтування зазначеної 

умови у межах нашого дослідження передбачає чітке розмежування, 

диференціацію у змісті освіти слухачів вищого навчального закладу МВС, його 

інформативної та знанієвої складових, на основі творчої інтерпретації ідей 

засновника контекстного підходу в освіті А. Вербицького щодо співвідношення 

інформації та знань у навчально-виховному процесі [43, с. 33]. Інформаційну 

складову в змісті навчання слухачів вищого навчального закладу МВС будемо 

розуміти як певну знакову систему (освітньо-професійна програма, навчальні 

плани, нормативні та робочі програми, лекції викладачів, тексти підручників та 

посібників, інші інформаційні джерела, плани самопідготовки тощо), 
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підготовлену заздалегідь компетентними особами (вченими, адміністрацією 

закладу, викладачами та ін.), існуючу незалежно від навчальної активності 

слухача, як можливість, у якій „закодована” професійна реальність; знанієву – як 

сукупність знань, отриману безпосередньо слухачем та пов’язану з його 

попереднім досвідом і реаліями майбутньої викладацько-професійної діяльності. 

При обґрунтуванні першої умови важливо враховувати, що зміст 

педагогічної освіти з позицій його знанієвої складової необхідно розглядати як 

ціле, єдність знань і вмінь, досвіду творчої діяльності й досвіду емоційно-

ціннісного ставлення до педагогічної дійсності. При чому, взаємозв’язок цих 

компонентів не суперечить їхній лінійності, коли попередні елементи можуть до 

певної межі існувати окремо від наступних, але наступні неможливі без 

попередніх [109]. Зважаючи на це, підкреслимо значення у формуванні 

дидактичної культури майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС 

формування в них базових дидактичних знань, які, за характеристикою вчених 

[8, с. 34], становлять основний елемент освіти майбутнього викладача вищої 

школи та цілісну систему відомостей, накопичених за час розвитку дидактичної 

науки; це результат пізнання явищ та процесів, пов’язаних із цілеспрямованим 

засвоєнням людиною знань. Конкретизуючи зміст знанієвої складової змісту 

освіти слухачів вищого навчального закладу МВС, враховуватимемо, що 

усталеними в педагогіці елементами структури дидактично-педагогічних знань 

(див. підрозділи 1.1, 1.2) є: основні поняття дидактики; провідні ідеї, концепції, 

теорії навчання; принципи дидактики, основні закони та закономірності; 

відомості щодо способів пізнання та освітньої діяльності, оцінки знання, 

розуміння загальної методики навчання тощо. Проте, зважаючи на результати 

проведеного нами аналізу освітнього процесу у вищому навчальному закладі 

МВС, відзначимо, що такі знання у підготовці майбутніх викладачів 

правознавчих дисциплін відзначаються суттєвою специфікою. 

Аналізуючи співвідношення інформаційної та знанієвої складових у змісті 

навчання слухачів магістратури вищих навчальних закладів МВС, відзначимо, 

що професійно-педагогічна підготовка у закладах непедагогічного профілю 
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значно відрізняється від такої підготовки майбутніх викладачів в умовах 

педагогічних вищих навчальних закладів. Тому, ставлячи за мету озброєння 

слухачів необхідними для викладача вищої школи дидактичними знаннями, ми 

будемо враховувати викладені нижче особливості формування інформаційної 

складової змісту професійної освіти слухачів магістратури в умовах вищого 

навчального закладу МВС України. 

Проведений нами аналіз документів, що визначають зміст освіти слухачів 

вищих навчальних закладів МВС, свідчить, що інформаційна складова змісту 

підготовки майбутніх викладачів відзначається тим, що серед окреслених 

кваліфікацій такого фахівця, окрім тих, які безпосередньо вимагають 

сформованості дидактичної культури (професори та доценти, наукові 

співробітники), міститься ціла низка інших, безпосередньо пов’язаних з 

правозахисним аспектом професійної діяльності (юрисконсульт, слідчий, 

інспектор праці, науковий співробітник, адвокат, науковий консультант з 

правознавства, прокурор, суддя, старший дізнавач з особливих доручень, 

старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в 

особливо важливих справах, старший слідчий в особливо важливих справах, 

нотаріус, державний нотаріус, радник, судовий експерт). Як свідчить аналіз 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра в галузі 

знань „Право”, таке широке призначення фахівців детермінує відповідне 

розмаїття навчальних дисциплін, що становлять зміст їхньої підготовки. З них 

до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін належать такі 

загальні для змісту підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра курси, 

як „Філософія права”, „Іноземна мова за професійним спрямуванням”, 

„Інтелектуальна власність”, „Цивільний захист”, у яких закладається загальна 

знанієва база для формування дидактичної культури слухачів, проте 

безпосередньо не порушуються питання, пов’язані з теорією навчання.  

Аналіз навчальних планів підготовки слухачів магістратури вищих 

навчальних закладів МВС показує, що безпосередньо формування в них 

дидактичних знань забезпечують традиційні для магістратури навчальні 
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предмети психолого-педагогічної спрямованості „Педагогіка вищої школи”, 

„Психологія вищої школи”, „Вища освіта і Болонський процес”, що становлять 

половину навчального часу в зазначеному циклі. 

У циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, серед яких 

більшість мають професійно-правову спрямованість („Юридична 

компаративістика”, „Право Європейського Союзу”, „Юридична техніка відомчої 

нормотворчості”, „Адміністративна реформа в Україні”, „Інформаційні 

технології в правозастосовній діяльності” та ін.), набуття дидактико-методичних 

знань й дидактичної майстерності слухачів забезпечується наявністю такого 

предмета, як „Методика викладання та педагогічна майстерність”.  

Підкреслимо, що у вибірковій частині навчального циклу, наявні 

професійно-спрямовані дисципліни за вибором вищого навчального закладу 

(„Методика розслідування окремих видів злочинів”, „Спеціальна техніка в 

правозастосовній діяльності”, „Управління органами внутрішніх справ”) та за 

вибором слухачів („Теорія судових доказів”, „Міжнародна правова допомога у 

кримінальному провадженні”, „Кваліфікація злочинів підслідних ОВС”, 

„Слідчий огляд”) забезпечують в основному правову підготовку слухачів. Тож, 

на нашу думку, серед вибіркових дисциплін очевидно бракує спецкурсу, 

спрямованого на розвиток дидактичної культури слухачів. 

У цілому ж, проведений у ході обґрунтування першої умови аналіз змісту 

підготовки слухачів з правознавства показує, що формування дидактичної 

культури майбутніх фахівців забезпечується досить невеликою за обсягом 

навчального часу кількістю психолого-педагогічних дисциплін, у вибірковій 

частині навчального плану курси дидактико-педагогічного спрямування взагалі 

відсутні. Зважаючи на потребу сучасної вищої школи МВС у спеціалістах, що 

володіють високою дидактичною культурою, тобто відзначаються особливим 

складом мислення, що ґрунтується на глибоких професійно-дидактичних 

знаннях та умінні використовувати їх у процесі викладання правових дисциплін 

майбутнім правоохоронцям, можемо дійти висновку про необхідність 

цілеспрямованого зосередження психолого-педагогічних дисциплін, що 
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становлять зміст підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, на 

формуванні у слухачів цілісного уявлення про сутність і структуру дидактики, її 

функції у професійній підготовці майбутніх правоохоронців. 

Таке спрямування змісту й забезпечить, на нашу думку, перехід 

інформаційної складової змісту освіти у знанієву – набуття майбутніми 

викладачами вищих навчальних закладів МВС ґрунтовних дидактичних знань, 

що виступають фундаментом для формування дидактичної культури, базою для 

набуття відповідних умінь, розвитку особистості майбутнього викладача, 

отримання ним позитивного практично-педагогічного досвіду викладацької 

діяльності. Проте, для того, щоб інформаційна складова змісту освіти 

перетворилася у знанієву, необхідно, щоб надана слухачам навчальна 

інформація стала особисто значущим знанням; слухачу слід перебудувати свій 

минулий досвід (відзначимо, що здобуття вищої освіти ступеня бакалавра у 

галузі правознавства не передбачає спеціальної професійно-педагогічної 

підготовки, тобто цей досвід складається переважно з набутих професійно-

правових знань і вмінь) з урахуванням отриманого нового інформаційного 

змісту (основ дидактики) і зробити його засобом свідомої поведінки в майбутніх 

професійних ситуаціях, подібних тим, які в цій інформації відображені (ситуації 

викладацької діяльності у вищому навчальному закладі МВС). При чому, 

дидактичні знання входять у досвід особистості не тільки як відображення 

об’єктів навчально-професійної дійсності, а й як дієве ставлення до них, 

особистісний сенс засвоєного. 

Вважаємо, що для обґрунтування першої дидактичної умови визначальною 

є думка засновника контекстного підходу в педагогіці А. Вербицького, що для 

отримання статусу знання – осмисленого відображення дійсності, інформація від 

самого початку повинна ніби примірятися до професійної дії, засвоюватися в її 

контексті. Потрібно, щоб кожне нове дидактичне поняття або положення, що 

вводиться викладачем, перебудовували структуру минулого досвіду, 

орієнтували її на ситуації майбутнього професійно-педагогічного використання 

знань у викладацькій діяльності [43, с. 33].  
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Таким чином, можемо стверджувати, що для формування знанієвої основи 

дидактичної культури слухачів вищих навчальних закладів МВС недостатнім, 

хоча й потрібним, є кількісне збагачення змісту їхньої професійної підготовки 

додатковою інформацією, введення нових тем та спецкурсів із дидактичної 

проблематики. На нашу думку, набагато більш дієвим виявляється вплив на 

якість такої інформації – наближення її до проблем майбутньої викладацької 

діяльності, посилення взаємозв’язку між змістом професійно-педагогічних 

дисциплін та досвідом, набутим слухачами при засвоєнні фахово-правових 

дисциплін через подолання низки суперечностей у змісті їхньої підготовки: між 

абстрактним характером предмета навчальної діяльності (дидактика як наука) і 

реальним предметом майбутньої професійної діяльності (дидактична основа 

процесу викладання у вищому навчальному закладі МВС); між розпорошеністю 

по багатьох навчальних дисциплінах тих знань, що становитимуть основу 

дидактичної культури здобувача вищої освіти ступеня магістра вищого 

навчального закладу МВС, та необхідністю їхнього системного використання в 

майбутній викладацькій діяльності; між оглядом у засвоєнні змісту навчальних 

дисциплін при традиційному навчанні головним чином на процеси сприйняття, 

уваги і пам’яті та зростанням вимог до рівня сформованості професійно-

дидактичного мислення викладача тощо. 

Як показує дослідження, зазначені суперечності породжують такі проблеми 

вибору змісту педагогічної освіти для підготовки слухачів у вищих навчальних 

закладах непедагогічного профілю, як: незначна кількість годин, яка відводиться 

на вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу (інколи не більше 1 

кредиту); надмірна залежність змісту навчальної дисципліни від інтересів та 

уподобань науково-педагогічного працівника, який не завжди дотримується 

логіки конструювання послідовності вивчення тем навчального предмета; часто 

негативне ставлення більшості викладачів професійно-орієнтованих 

(спеціалізованих) кафедр до вивчення дисциплін психолого-педагогічного 

циклу, які вважають, що це лише відволікає увагу слухачів від вивчення 

основних (з їхньої точки зору) предметів; слід зазначити, що більшість 
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викладачів, які дотримуються такої позиції, не мають відповідної психолого-

педагогічної підготовки, бо здійснювати викладацьку діяльність вони почали 

після тривалої практичної діяльності, а досвід проведення різних форм 

організації освітнього процесу та вміння здійснювати навчально-педагогічну 

взаємодію вони отримали вже в процесі виконання ними безпосередніх функцій 

викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання; 

необхідність для викладачів дисциплін психолого-педагогічного циклу, які 

отримали належну освіту в умовах академічного навчального закладу чи набули 

певний практичний досвід викладання в педагогічних навчальних закладах 

долати певні стереотипи у визначенні змісту підготовки майбутніх фахівців, 

добираючи необхідну навчальну інформацію з обов’язковим врахуванням 

спеціальної професійної підготовки; неготовність (часто небажання), 

невмотивованість слухачів до вивчення дисциплін психолого-педагогічного 

циклу, роль і необхідність яких у майбутній професійній діяльності вони не 

розуміють, або свідомо відмовляються від використання отриманих знань 

(небажання займатися викладацькою діяльністю після закінчення навчання в 

магістратурі) [173, с. 203–204]. Вивчення процесу організації професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра у вищих навчальних 

закладах МВС підтверджує актуальність та об’єктивність визначених 

дослідниками проблем. 

Обґрунтовуючи першу педагогічну умову, слід звернути увагу на те, що 

недоліки у змісті освіти, зокрема, недостатність практично-педагогічної 

орієнтованості фахових дисциплін, їхнього взаємозв’язку, відсутність 

систематизації знань слухачів з окремих курсів, призводять до того, що інколи 

успішний слухач є зовсім неспроможним виконувати професійні функції [233, 

c. 66]. Ця проблема особливо загострюється, коли йдеться про дидактично-

педагогічну підготовку випускників – майбутніх викладачів у вищих закладах 

освіти непедагогічного профілю, зокрема майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України. 
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З огляду на вищезазначене, в межах обґрунтування першої педагогічної 

умови, підкреслимо, що подолати суперечності та проблеми, які виникають у 

процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних 

закладів МВС, можна шляхом запровадження контекстного підходу до відбору 

змісту підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра. Тому наголосимо, 

що ґрунтовне висвітлення сутності першої педагогічної умови передбачає 

розкриття з наукових позицій можливостей контекстного підходу щодо 

удосконалення змісту підготовки слухачів вищих навчальних закладів МВС. 

Звернення у ході обґрунтування умови до думок учених [42; 43; 108] показує, що 

в межах контекстного підходу динамічно моделюється предметний і соціальний 

зміст професійної праці, а тим самим забезпечуються умови трансформації 

навчальної діяльності слухача у професійну діяльність фахівця. Власно 

контекстне навчання визначається як форма активного навчання, призначена для 

застосування упровадження у вищій школі, орієнтована на професійну 

підготовку слухачів і реалізована за допомогою системного використання 

професійного контексту, поступового насичення освітнього процесу елементами 

професійної діяльності. Суттєво, що у такому навчанні за допомогою всієї 

системи дидактичних засобів моделюється предметний і соціальний зміст 

майбутньої професійної діяльності фахівця, тож засвоєння слухачем 

абстрактних дидактичних знань як знакових систем накладається на канву 

майбутньої викладацької діяльності. 

Обґрунтовуючи першу педагогічну умову, враховуватимемо також, що 

основною характеристикою змісту освітнього процесу в межах контекстного 

підходу є моделювання не тільки предметного змісту майбутньої професійної 

діяльності, а й її соціального змісту через відтворення у ньому реальної 

професійної ситуації [233, c. 67]. Тож, можемо стверджувати, що контекстний 

підхід забезпечує відбір такого змісту підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи, засвоєння якого забезпечує перехід інформаційної складової змісту у 

знанієву та наближення її до умов майбутньої професійно-викладацької 

діяльності; за А. Вербицьким – трансформацію одного типу діяльності 
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(пізнавальної) в інші (квазіпрофесійну та професійну) з відповідною зміною 

потреб і мотивів, цілей, дій (вчинків), засобів, предметів та результатів [42, 

c. 101–107]. 

Крім того, погоджуючись із думкою Н. Мачинської, підкреслимо, що 

сьогодні необхідно вносити певні зміни у принципи відбору змісту педагогічної 

освіти слухачів магістратури у вищому навчальному закладі непедагогічного 

профілю [171, с. 133]. Тож, продовжуючи обґрунтування першої педагогічної 

умови розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС, визначимо перелік основних керівних положень, узагальнених вимог, 

рекомендацій – основних принципів реорганізації змісту професійної підготовки 

слухачів у напрямі упровадження контекстного підходу до навчання. При 

обґрунтуванні таких принципів важливо враховувати, що у педагогіці 

дидактичними принципами називають загальні положення, які абстрагуються з 

реального педагогічного процесу, виконують логічні функції систематизації 

знань, регулятивну функцію побудови науково-дидактичних теорій, є носіями 

відносно стійкого знання, відображають дидактичні закони й закономірності [81, 

с. 116–117]. 

При висвітленні сутності першої педагогічної умови, ми не ставили перед 

собою завдання розробки спеціальних принципів для реорганізації змістовного 

компоненту професійної підготовки, оскільки їхнє формулювання та сфери 

застосування вже обґрунтовані в науково-педагогічній літературі та успішно 

використовуються в практиці вищої педагогічної освіти. Проте, вважали за 

необхідне, спираючись на ідеї корифеїв методології вищої освіти 

(Ю. Бабанський, А. Дістервег, Я. Коменський, В. Краєвський, А. Хуторський та 

ін.), визначити серед існуючих у педагогіці низку принципів, що забезпечують 

контекстну спрямованість змісту психолого-педагогічних дисциплін на 

формування у слухачів магістратури вищого навчального закладу МВС 

цілісного уявлення про сутність, структуру та функції дидактики у процесі 

підготовки майбутніх правоохоронців. Серед таких принципів відзначимо 

обґрунтовані В. Краєвським принципи формування змісту освіти: відповідності 
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змісту освіти вимогам розвитку суспільства, науки, культури, особистості; 

єдиної змістовної і процесуальної сторони навчання; структурної єдності змісту 

освіти; гуманітаризації й фундаменталізації змісту освіти [217, с. 51–52]. 

Розробляючи першу педагогічну умову розвитку дидактичної культури, ми 

враховуватимемо також існуючі в науці погляди на визначення принципів 

відбору змісту педагогічної освіти слухачів магістратури вищого навчального 

закладу непедагогічного профілю. Для виконання завдань нашого дослідження 

важливою є думка Н. Мачинської щодо системи принципів відбору змісту 

освіти, яка має містити як традиційні дидактичні принципи (науковості, 

доступності, систематичності та послідовності, зв’язку теорії з практикою), так і 

ті, поява яких зумовлена новими підходами до організації освітнього процесу, 

новими освітніми технологіями (принцип педагогічної творчості, принцип 

розвитку самоуправління, принцип варіативності, принцип створення ситуації 

емоційного сприйняття); змінами, необхідними для реорганізації вітчизняної 

освітньої системи, наближення її до Європейських стандартів [171, с. 133]. 

До того ж, у нашому дослідженні необхідно враховувати, що особливу 

актуалізацію деяких педагогічних принципів детермінує власно сам контекстний 

підхід до відбору змісту навчання. Наприклад, при такому підході отримують 

предметну реалізацію принципи зв’язку теорії і практики, єдності навчання і 

виховання, принцип послідовного моделювання у вишівському навчанні 

цілісного змісту професійної діяльності фахівця [43, с. 37]. Найбільш близьким 

до завдань нашого дослідження є підхід до відбору принципів, застосований 

О. Іваницьким. На його думку, провідними принципами контекстного підходу 

до навчання стають: принцип концентрованості навчальної інформації; принцип 

мотивації на основі моделювання професійної діяльності; принцип модульності; 

принцип проблемності; принцип візуалізації; принцип єдності інтеграції і 

диференціації [108, с. 17]. 

Зважаючи на зазначене провідними принципами відбору змісту навчання 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС, вважаємо: 
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 принцип концентрованості навчальної інформації, дотримання якого 

забезпечується спеціальним структуруванням змісту навчальної інформації, з 

урахуванням таких, сформульованих О. Іваніцьким, психолого-педагогічних 

закономірностей: навчальний матеріал значного обсягу запам’ятовується важко; 

навчальний матеріал, компактно розташований у певній системі, полегшує 

сприйняття; виділення у матеріалі, що вивчається, смислових опорних пунктів 

сприяє ефективності його запам’ятовування. При чому, дотримання принципу 

сконцентрованості передбачає також урахування принципів науковості та 

функціональності, що забезпечує збереження традиційної логіки навчального 

предмета [108, с. 17]; 

 принцип мотивації на основі моделювання професійної діяльності, 

спрямований на стимуляцію навчально-пізнавальної діяльності слухачів при 

засвоєнні дидактичних знань; його дотримання досягається шляхом 

ілюстрування теоретичного матеріалу прикладами та завданнями, що 

наближають його розуміння до контексту професійної діяльності викладача 

вищого навчального закладу МВС; 

 принцип проблемності змісту освіти слухачів магістратури вищих 

навчальних закладів МВС, який потребує введення до процесу здобуття 

дидактичних знань таких стимулюючих ланок, як проблемна ситуація та 

практична спрямованість на майбутню професійну діяльність, що підвищує 

ефективність засвоєння навчального матеріалу; 

 принцип візуалізації, що потребує унаочнення змісту дидактичної освіти 

майбутніх викладачів, спрямування візуального матеріалу не лише на здійснення 

ілюстративної функції, а й на вирішення завдань когнітивного розвитку 

слухачів, формування в них системного мислення, розвиток здатності до 

творчого моделювання; 

 принцип єдності інтеграції та диференціації – спрямування процесу 

засвоєння основ дидактики на об’єднання, взаємопроникнення і синтез знань, 

отриманих при засвоєнні різноманітних навчальних предметів, зі збереженням 

диференціації дидактичних знань, актуалізації у свідомості слухачів їхніх 
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специфічних функцій у підготовці майбутнього викладача вищого навчального 

закладу МВС. 

Другою визначеною нами педагогічною умовою є забезпечення 

персоналізації процесу формування дидактичної культури слухачів завдяки 

застосуванню особистісно орієнтованих технологій та інтерактивного навчання 

як основи розвитку їхньої суб’єктності. 

Обґрунтовуючи зазначену педагогічну умову в межах нашого дослідження, 

необхідно розкрити сутність поняття „персоналізація”, визначити його 

специфіку по відношенню до процесу формування дидактичної культури 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС. Вивчення поглядів 

учених на сутність персоналізації [131; 194; 215] показує, що зазначене поняття 

тлумачиться у психології, де воно власно і зародилося, як засвоєння, 

привласнення, інтеріоризація, інтерналізація особистістю певних соціальних 

характеристик, зовнішніх по відношенню до неї цінностей, якостей, знань та 

вмінь; як процес або механізм перетворення зовнішніх, соціальних спонукань, 

вимог, обмежень і суспільного досвіду на елементи структури особистості 

людини (потреби, прагнення, навички, звички, знання тощо). У психолого-

педагогічну науку це поняття було введено В. Петровським і є затребуваним 

сучасною педагогікою, яка прагне бути адекватною сучасним історичним змінам 

[98, с. 21].  

Розробляючи другу педагогічну умову, наслідуючи В. Грачова, під 

персоналізацією будимо розуміти процес, в результаті якого суб’єкт отримує 

ідеальну представленість у життєдіяльності інших людей і може виступити в 

суспільному житті як особистість. Сутність персоналізації полягає в дієвих 

перетвореннях інтелектуальної та афективно-потребової сфер особистості іншої 

людини, які відбуваються в результаті діяльності індивіда [56, с. 23]. Тож у 

понятті „персоналізація” окреслюється процес, в результаті якого суб’єкт 

отримує ідеалізовану представленість у життєдіяльності інших людей і може 

виступати в суспільному житті як особистість. У межах даного дослідження слід 

підкреслити те, що з психологічної точки зору процес персоналізації 
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визначається як такий, що функціонує спонтанно, імпліцитно, синергетично, на 

основі вродженої здатності людини до встановлення міжособистісної взаємодії, 

тобто є природним для людини й забезпечує саморозвиток особистості у 

соціальному середовищі. 

При розробці другої педагогічної умови необхідно враховувати, що у 

педагогічному сенсі досліджуване поняття отримало дещо інше трактування, на 

відміну від психологічного тлумачення, та розглядається як один із 

найважливіших принципів призвичаєння молодим поколінням традиційного 

соціального досвіду. У словнику термінів загальної й соціальної педагогіки [237] 

персоналізація визначається як процес набуття суб’єктом загальнолюдських, 

суспільно-важливих, індивідуально-неповторних властивостей і якостей, які 

дозволяють оригінально виконувати певну роль, творчо будувати спілкування з 

іншими людьми, активно впливати на їхнє сприйняття й оцінки власної особи та 

діяльності. 

Зауважимо, що персоналізація пов’язана з такою організацією освітньої 

діяльності, при якій оволодіння індивідом духовно-моральною культурою має 

проходити в умовах педагогічно спроектованої взаємодії з конкретними людьми 

– носіями такої культури, а також з ідеальними образами і культурними 

зразками, й забезпечувати формування особистості у відповідності з ідеалами 

аксіологічної традиції, завдяки живому міжособистісному спілкуванню, методом 

„від особи до особи”, активуючи вищі прояви людського духу внутрішнім 

потенціалом, що збуджується бажанням наслідувати зразок [98, с. 20; 97, с. 43]. 

Для нас важливою є теза, що сьогодні аргументація від „освіти взагалі” повинна 

змінитися аргументацією істотно більш диференційованою й адресною, 

зверненою не тільки до суспільства в цілому, але й до різних його верств, груп і 

конкретної особистості, що потребує поглиблення розмаїття змісту та ступенів 

освіти. І головне, ця аргументація повинна будуватися на адекватному розумінні 

як свого нового місця в системі цінностей і в соціальному світі, так і того, що 

освіта – це не тільки інститут державного регулювання, контролю та примусу, а 
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якоюсь мірою й елемент сфери послуг, що вимагає відповідного стилю взаємин і 

сполучення конкретних ідентичностей [57, с.15].  

Зважаючи на це, на нашу думку, в підготовці майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів зі специфічними умовами навчання МВС України 

персоналізація має активізувати педагогічний потенціал професійної освіти, 

наблизити його до кожного конкретного суб’єкта педагогічного процесу через 

посилення особистісного компоненту в навчанні. Персоналізація освітнього 

процесу забезпечує стимулювання таких проявів особистісної природи людини, 

як: рефлексія, смислопобудова, вибірковість, відповідальність, автономність, 

критичність, коллізійність, мотивування, опосередкування, орієнтування, 

самоактуалізація, самореалізація, забезпечення рівня духовності життєдіяльності 

[58, с. 21]. У дослідженні враховано, що саме рефлексія й активність чітко 

визначеної життєвої позиції виявляються важливими параметрами суб’єктності 

особистості; суб’єктність того, хто навчається, – проявляється в його здатності 

до побудови та проектування своєї діяльності, що обумовлює його особистісний 

розвиток [58, с.16, 25]. 

Обґрунтовуючи другу педагогічну умову, враховуватимемо висунуте в 

науці (К. Абульханова-Славська, І. Зимня, І. Кон, Д. Леонтьєв, А. Мудрик, 

В. Петровський, В. Сєріков та ін.) твердження, що основою персоналізації 

освітнього процесу, а, отже, і розвитку суб’єктності майбутніх фахівців, у вищій 

школі виступає особистісний підхід. І. Шапошнікова зазначає з цього приводу, 

що „необхідною передумовою персоналізації процесу навчання є реалізація 

основних положень особистісно-орієнтованої освіти, що вимагає перенесення в 

педагогічній взаємодії акцентів з розв’язання зовнішніх для людини навчально-

виховних цілей на її внутрішні, індивідуально-конкретизовані цілі” [284, с. 8]. 

Персоналізація освітнього процесу передбачає розгляд механізмів та функцій 

особистісного існування людини як надмети освіти, досягненню якої 

підпорядковані її змістові та процесуально-технологічні компоненти [58, с. 21]. 

Суттєвим для розкриття сутності другої педагогічної умови розвитку 

дидактичної культури слухачів магістратури у вищому навчальному закладі є 
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притаманна особистісно-орієнтованому підходу домінанта, згідно з якою ґенеза 

та розвиток освітніх систем забезпечуються у процесі дидактичної взаємодії всіх 

суб’єктів педагогічного процесу, що відбувається на міжособистісному рівні та 

базується на тих самих основах, що й інші види людської взаємодії – відносинах 

довіри, взаємоповаги, толерантного ставлення, взаємопідтримки, 

співробітництва тощо. Посилимо цю думку, наголошуючи, що особистісно-

орієнтований підхід зумовлює розвиток нових освітніх систем, у яких 

враховуються інтереси, потреби, здібності тих, кого навчають, у межах даного 

підходу саме вони визначають спрямованість, зміст і характер педагогічного 

процесу [191, с. 48]. 

Тож, зважаючи на те, що особистісно-орієнтований підхід становить основу 

персоналізації освіти, у контексті персоналізованого навчання у вищому 

навчальному закладі особистість слухача сприймається як така, що вже має свою 

життєву історію, є інтегрованою у певне культурне середовище, володіє 

властивостями суб’єктності й індивідуальної самобутності, самореалізується у 

різних видах життєдіяльності, що вільно обираються нею, та знаходиться в 

процесі саморозвитку, пошуку смислів і власної індивідуальності. Вчені 

підкреслюють, що для побудови освітньої практики в руслі персоналізації 

необхідно чітко розуміти той факт, що людина сама творить у собі особистість, 

інтегруючи зі змісту освіти те, що має для неї особистісну привабливість, 

специфічну значущість [58, с. 21]. 

Відзначимо, що визначення процесу та результату застосування 

особистісно-орієнтованого підходу до підготовки слухачів магістратури – 

майбутніх викладачів вищої школи, пов’язано зі зміщенням акцентів із набуття 

слухачами дидактичних знань та вмінь на розвиток їхньої особистості як 

основного інструменту встановлення педагогічної взаємодії з тими, кого вони 

мають навчати. При упровадженні такого підходу в вищу освіту, метою 

освітнього процесу й головною педагогічною цінністю є сама особистість 

майбутнього викладача, яка сприймається в динаміці її розвитку, шляхами та 

засобами – технології, що дозволяють у процесі навчання задіяти суб’єктний 
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досвід особистості (особистісно-орієнтовані та інтерактивні технології 

навчання).  

Розкриваючи сутність другої педагогічної умови розвитку дидактичної 

культури слухачів магістратури вищого навчального закладу МВС, підкреслимо, 

що застосування для персоналізації процесу їхньої професійної підготовки таких 

технологій є необхідним, оскільки саме за їхньою допомогою забезпечується 

формування педагога як особистості. Підкреслимо, що, як відзначається у 

науковій літературі, про педагога як особистість можна говорити, якщо він є 

суб’єктом діяльності, якій притаманні такі процесуальні риси: 

внутрішньосистемне і міжсистемне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію; 

бачення проблеми у традиційній педагогічній ситуації; врахування альтернатив 

при вирішенні проблеми; принципово новий підхід до вирішення навчальної 

проблеми й нестандартні способи діяльності [214, с.14–15]. Посилюючи цю тезу, 

процитуємо О. Леонтьєва, за яким, щоб бути особистістю, людині недостатньо 

відповідати вимогам середовища, „на кожному повороті життєвого шляху їй 

потрібно від чогось звільнятися, щось стверджувати в собі, і все це потрібно 

робити, не тільки піддаватися впливам середовища” [151, с. 220]. Ми згодні і з 

думкою В. Петровського, який стверджує, що процес активного перетворення 

довколишньої дійсності та самої себе, формує в людині нову якість, яка полягає 

у здатності протидіяти будь-яким обмеженням, здатності до ініціювання 

діяльності. А активність, на переконання вченого, і є тією спеціальною 

діяльністю, що забезпечує зняття існуючих у житті індивіда обмежень, і 

живиться з локального досвіду різних видів діяльності, які опановує суб’єкт 

[205, с. 300]. 

Таким чином, розробляючи другу педагогічну умову розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС, маємо враховувати, що 

персоналізація освіти передбачає спрямування дидактичних впливів на 

формування особистості як основного продукту педагогічного процесу, що, на 

нашу думку, відповідає  загальній спрямованості підготовки слухачів 

магістратури у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання. 
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Спираючись на думку Л. Кондрашової [214, с. 12], відзначимо, що дидактичні 

цілі педагогічного процесу у вищому навчальному закладі обов’язково 

передбачатимуть формування у майбутніх викладачів засобами тих дисциплін, 

які вони вивчають, стійкої спрямованості на творчість, активність та пізнавальну 

самостійність, що, у єдності з високим рівнем педагогічних здібностей 

особистості, забезпечує результативність навчальної діяльності та професійного 

зростання майбутніх фахівців. 

Проте, дані констатувального експерименту (див. підрозділ 1.3) свідчать, 

що традиційні технології навчання майбутніх викладачів вищих навчальних 

закладів МВС не здатні повною мірою забезпечити становлення активної 

професійної позиції слухачів щодо розвитку і саморозвитку дидактичної 

культури як умови їхньої подальшої професійної успішності, що забезпечується 

активною професійною та життєвою позицією під час навчання. Вирішення 

зазначеної проблеми є можливим завдяки виокремленню конкретних шляхів, 

механізмів, технологій персоналізації освітнього процесу, їхньої конкретизації 

стосовно підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС. 

Важливою з цих позицій є висунута В. Грачовим теза, що забезпечення 

персоналізації освітнього процесу у вищій школі безпосередньо пов’язано з дією 

трьох визначальних чинників: по-перше, наявністю культурного імпульсу в 

особі суспільно усвідомленої (національної) ідеї-конструкції суспільства і 

людини; по-друге, наявністю культурного підґрунтя, що передбачає розвиток 

наук, мистецтв, технологій, професій, традиції соціально-гуманітарної думки 

тощо; по-третє, наявністю широкого спектра волевиявлень як можливостей 

реалізації конструктивних ідей, саморозвитку і самореалізації, розгортання 

творчого досвіду [58, с. 17–18]. Виходячи з цього, можемо стверджувати, що 

конкретні шляхи та технології, застосування яких забезпечить персоналізацію 

процесу підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС, 

мають відкривати нові широкі можливості для міжкультурної, професійно-

педагогічної, міжособистісної й інших видів взаємодії. 
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Конкретизуючи другу педагогічну умову розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС в умовах навчання в магістратурі, 

звернемося й до думки О. Братаніча, який визначає такі основи організації 

персоналізованого освітнього процесу, як: створення умов для діяльності, 

спілкування й розвитку самостійності студентів; стимулювання в них потреби 

персоналізації; сприяння формуванню у майбутніх фахівців здатності до 

персоналізації [37, с. 35–42]. 

Зважаючи на зазначене вище, можемо стверджувати, що персоналізація 

освітнього процесу у вищій школі пов’язана з необхідністю переосмислення 

технологій вищої освіти на основі глибокого розуміння механізмів та стратегій 

становлення суб’єктності особистості в освітньому процесі. Персоналізація 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі МВС може бути 

реалізованою через упровадження розроблених у межах особистісно-

орієнтованого підходу відповідних освітніх технологій та інтерактивного 

навчання. Саме такий підхід до організації педагогічного процесу 

забезпечуватиме розвиток майбутнього викладача як суб’єкта діяльності, 

завдяки якому слухач набуватиме свободи у виборі педагогічних цілей, шляхів 

та способів їхнього досягнення, тобто стає суб’єктом власної навчальної 

діяльності. 

Таким чином, підкреслимо, що, за нашим припущенням, упровадження у 

педагогічний процес вищого навчального закладу МВС особистісно-

орієнтованих технологій та інтерактивного навчання, що забезпечуватиме 

персоналізацію освітнього процесу у вищій школі, сприятиме формуванню 

суб’єктності особистості майбутнього фахівця як його здатності до самоосвіти 

та навчання інших. Позиція, за якою персоніфікація розглядається нами як 

процес забезпечення суб’єктності майбутніх викладачів вищих навчальних 

закладів МВС, є науково обґрунтованою, оскільки у науці усталеним є погляд на 

персоналізацію освіти як підвищення рівня спроможності викладачів 

використовувати світові освітні ресурси для підготовки майбутніх фахівців до 
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виконання унікальних і перспективних завдань, набуття ними можливості самим 

формувати власну освітню траєкторію впродовж усього життя [186]. 

У свою чергу, саме особистісно-орієнтовані технології та інтерактивне 

навчання мають потенціал до забезпечення у контексті персоналізації освіти, 

формування особистості студента з урахуванням індивідуальних якостей та 

властивостей молодої людини, її пізнавальних здібностей, життєвого та 

навчально-професійного досвіду, на основі особистісно-орієнтованого підходу 

до навчання, що передбачає перенесення у педагогічній взаємодії акцентів з 

розв’язання зовнішніх для людини навчально-виховних цілей на її внутрішні, 

індивідуально-конкретизовані цілі [284, с. 14].  

Розкриваючи зміст другої педагогічної умови, відзначимо, що технології 

особистісно-орієнтованого навчання розуміються вченими [24; 41; 154; 258; 259; 

268; 269] як способи, стратегії, алгоритми такого навчання, центром якого є 

особистість людини, її самобутність, самоцінність. Призначення особистісно-

орієнтованих технологій полягає у підтримці та розвитку природних якостей 

індивіда, його індивідуальних здібностей, допомозі у становленні його 

суб’єктності, соціальності, творчої самореалізації особистості. Інтерактивне 

навчання визначається як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності 

учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний 

суб’єкт навчально-виховного процесу відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і студент, і педагог є 

рівними суб’єктами навчання, здатними до свідомих педагогічних дій та 

рефлексії. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми 

на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 

Узагальнюючи, необхідно визначити принципи впровадження особистісно-

орієнтованих та інтерактивних технологій у процес професійної підготовки 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС, зокрема: 



122 

 принцип включення кожного учасника педагогічного процесу в активну 

участь – процес навчання зорганізується таким чином, що кожен слухач займає у 

ньому активну позицію; 

 принцип пріоритету колективної, взаємодоповнюючої діяльності, 

заснованої на взаємодії всіх учасників педагогічного процесу; 

 принцип визнання важливості та неповторності кожної особистості; 

 принцип індивідуалізації форм та методів педагогічного процесу – 

спрямування їх на актуалізацію та збагачення досвіду кожної особистості; 

 принцип отримання позитивних відчуттів від навчання, що передбачає 

створення ситуації успіху, домінування позитивних оцінок діяльності над 

негативними; 

 принцип людяності, чуйності, толерантного ставлення і тактовності у 

навчальному й позанавчальному спілкуванні. 

Третьою педагогічною умовою виступає насичення педагогічної практики 

слухачів творчими завданнями, стимулюючими прояви в них педагогічної 

креативності на основі застосування психолого-педагогічних механізмів 

ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, педагогічної рефлексії. 

Розпочинаючи обґрунтування третьої педагогічної умови, звернемося до 

аналізу поглядів учених – дослідників проблем підготовки педагогічних кадрів 

(Ф. Гоноболін, О. Щербаков, Е. Гришин, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, Л. Спірін 

та ін.), які підкреслюють, що навчальний процес обов’язково має здійснюватися 

у поєднанні теоретичної підготовки фахівців із практичною формою навчання, 

оскільки лише у цьому випадку одержані знання набуватимуть ґрунтовного 

засвоєння, а навчально-практичні вміння інтегруються у навички професійно-

педагогічної діяльності. Практика є засобом вдосконалення рівня професійності 

майбутніх фахівців, джерелом нової інформації, збагачення професійного 

досвіду; в єдності з отриманням наукових знань і на їхній основі формується 

професійний світогляд та стиль професійної діяльності, розвиваються 

пізнавальні сили та здібності, потреба у постійному вдосконаленні власного 

професійного образу [214, с. 24]. Саме тому, як наголошують дослідники, при 
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підготовці педагогічних кадрів особливу увагу необхідно приділяти практичним 

аспектам професійно-педагогічної підготовки слухачів магістратури, як 

майбутніх викладачів вищої школи, що здійснюється в контексті виконання 

ними різних завдань під час проходження педагогічної практики [173]. 

При обґрунтуванні третьої педагогічної умови розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС в умовах магістратури, 

суттєвим є те, що у становленні особистості майбутнього педагога важливе 

місце посідає саме педагогічна практика. Навчальним планом підготовки 

майбутніх викладачів у вищих навчальних закладах МВС передбачений такий 

вид практичного навчання, як педагогічна практика. Відзначимо, що практика є 

першим кроком на шляху до самостійної, творчої діяльності майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів МВС. Вона допомагає слухачам 

ознайомитися з існуючими формами роботи викладача, реальними умовами 

роботи у вищій школі тощо. Основною метою педагогічної практики є 

формування у слухачів магістратури уміння застосовувати у педагогічній 

діяльності дидактичні знання та вміння, здобуті при вивченні психолого-

педагогічних дисциплін, розвиток у майбутніх викладачів інтересу до 

педагогічної та наукової діяльності в ході виконання практично-творчих 

завдань. 

Розкриваючи сутність третьої педагогічної умови, відзначимо, що 

педагогічна практика слухачів розуміється як процес застосування та 

закріплення теоретичних знань в умовах реальної педагогічної діяльності з 

метою набуття науково-педагогічного досвіду, практично-педагогічних навичок, 

дидактичних умінь, а також відпрацювання основних прийомів педагогічної 

взаємодії в умовах вищого навчального закладу зі специфічними умовами 

навчання. Педагогічна практика проводиться у відповідних підрозділах вищого 

навчального закладу й за змістом відповідає тим знанням, які набувалися 

слухачами при засвоєнні відповідних психолого-педагогічних дисциплін. 

Аналіз програм педагогічної практики слухачів магістратури вищих 

навчальних закладів МВС показує, що у ході такої практики ними виконуються 
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індивідуальні завдання з відпрацювання навичок творчого наукового характеру 

в умовах реальної педагогічної діяльності. Практиканти впроваджують нові 

методи досліджень, розробляють пропозиції щодо оптимізації педагогічного 

процесу у вищому навчальному закладі, використовують методичні розробки 

педагогів, удосконалюють організацію і методи дидактичної взаємодії з 

курсантами тощо. Повне виконання програмних завдань практики забезпечує 

поглиблення у слухачів знань з дисциплін психолого-педагогічної 

спрямованості; сприятиме їхній успішній підготовці до професійно-педагогічної 

діяльності в умовах вищого навчального закладу зі специфічними умовами 

навчання. Хід виконання індивідуальних завдань оформлюється у вигляді звітів 

з педагогічної практики й оприлюднюється на захисті результатів практики.  

Як показало дослідження, педагогічна практика здобувачів вищої освіти 

ступеня магістра вищих навчальних закладів МВС – це комплексний процес 

активного, дієвого засвоєння професійно-педагогічного досвіду шляхом 

безпосереднього виконання професійних функцій і прийняття управлінських 

рішень. 

Проведений нами у ході обґрунтування третьої педагогічної умови аналіз 

програми педагогічної практики слухачів вищих навчальних закладів МВС 

свідчить, що метою організованої в ході практики діяльності є озброєння 

майбутніх викладачів правознавчих дисциплін в умовах освітнього середовища 

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання необхідними 

дидактичними вміннями і навичками, розвинути в них здатність самостійно 

приймати науково обґрунтовані рішення на основі розуміння об’єктивних 

законів і закономірностей педагогічної діяльності, виробити вміння 

застосовувати наукові принципи на практиці, опрацювати методологію 

педагогічної взаємодії в ролі її безпосереднього суб’єкта тощо. Педагогічна 

практика надає можливість слухачам магістратури стати ініціаторами реальної 

практичної взаємодії на основі активного самостійного набуття умінь і навичок 

професійної діяльності, засвоєння викладацького досвіду і втілення у життя 

сучасних принципів суспільного життя. 
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Відзначимо, що результати проведеного нами констатувального 

дослідження (див. підрозділ 1.3) підтверджує те, що існує значний відсоток 

слухачів, які не володіють достатньою мірою вміннями самостійно 

організовувати діяльність у ході педагогічної практики, зокрема, недостатньо 

володіють умінням правильної організації самостійної роботи, не вміють 

розподіляти свій час, планувати роботу, організовувати діяльність інших, а 

головне – нездатні приймати правильні педагогічні рішення у нестандартних 

професійних ситуаціях, що є особливо необхідним для сучасного викладача 

вищого навчального закладу МВС. 

Підкреслимо, що при обґрунтуванні третьої педагогічної умови розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України ми 

виходимо з припущення, що підвищенню якості практичної підготовки слухачів 

магістратури сприятиме збагачення програми педагогічної практики творчими 

завданнями, стимулюючими прояви у практикантів педагогічної креативності на 

основі застосування психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, 

емоційної підтримки, педагогічної рефлексії. На нашу думку, виконання 

слухачами у ході педагогічної практики творчих завдань сприяє підвищенню 

рівня їхньої професійної самостійності, оскільки саме творча діяльність за своєю 

природою є самостійною діяльністю. Ми переконані також, що через 

застосування творчих завдань у процесі проходження педагогічної практики 

можна забезпечити розвиток у майбутніх викладачів низки педагогічних умінь 

(гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні), 

оволодіння якими дозволяє педагогу здійснювати процес навчання курсантів, 

модулюючи оптимальні форми, методи, прийоми та способи взаємодії з тими, 

хто навчається, стимулюючи прояви у майбутніх викладачів педагогічної 

креативності. 

Характеризуючи у контексті розробки третьої педагогічної умови таке 

педагогічне явище, як творчі завдання, підкреслимо, що вони відзначаються 

такими ознаками: відсутністю чітких алгоритмів вирішення, необхідністю 

застосування при їхньому розв’язанні методу „проб і помилок”, креативним 
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неупередженим підходом як важливою умовою їхнього успішного розв’язання. 

У. Писклинець зазначає, що творчі завдання відрізняються від тренувальних, 

їхня основна роль полягає в тому, щоб розвивати у студентів ініціативу, вміння 

застосовувати теорію при розв’язанні теоретичних і практичних завдань, 

прищеплювати смак до дослідження [207, с. 150]. 

При відборі творчих завдань, за допомогою яких можна створити у 

педагогічному процесі вищих навчальних закладів МВС умову для розвитку 

дидактичної культури магістрантів як майбутніх викладачів, необхідно 

враховувати, що в науці [207, с. 150] визначені різні види таких завдань, 

наприклад розрахункові, якісні, експериментальні;  завдання на прогнозування, 

оптимізацію, рецензування, завдання з некоректно поданою інформацією, 

дослідницькі, логічні завдання, завдання на управління, комунікативно-творчі, 

проблемні завдання, завдання на опанування новими способами діяльності тощо. 

На нашу думку, в межах цього дослідження логічною підставою для 

визначення різних видів творчих завдань, стимулюючих прояви у слухачів 

вищих навчальних закладів МВС педагогічної креативності, є врахування 

психолого-педагогічних механізмів, які є задіяними при вирішенні таких 

завдань. Аналіз праць учених [47; 155], переконує, що серед таких механізмів у 

межах нашого дослідження найбільш доречно розглянути професійну 

ідентифікацію, адаптацію, емоційну підтримку, педагогічну рефлексію. 

У контексті дослідження шляхів створення у вищих навчальних закладах 

МВС умов для прояву слухачами педагогічної креативності, відзначимо, що 

застосування під час проходження педагогічної практики творчих завдань, у 

вирішенні яких задіяний механізм ідентифікації, забезпечує розвиток у слухача 

професійної цілісності, тотожності обраній педагогічній спеціальності, 

визначеності у подальшій діяльності, разом зі становленням процесів 

самовизначення та самоорганізації. Аналіз праць учених (Н. Іванова, Є. Конєва, 

Л. Шнейдер [95; 287]) дає підстави стверджувати, що активізація механізму 

професійної ідентифікації у практичній підготовці слухачів магістратури 

забезпечує формування в них чітких уявлень про своє місце у професійній групі 
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й відповідно у суспільстві, закріплення відповідних цінностей та мотиваційних 

орієнтирів, а також набуття суб’єктного ставлення до своєї професії. 

Наголосимо, що при наданні слухачам магістратури творчих завдань із 

професійної ідентифікації важливо враховувати, що цей процес живиться з 

внутрішньо психологічних джерел, до яких учені відносять: емоційно-

позитивний фон, на якому відбувається отримання завдання; позитивне 

сприйняття себе як суб’єкта професійної діяльності; емоційно-позитивне 

прийняття своєї приналежності до професійної спільноти; успішне засвоєння 

прав і обов’язків, норм і правил професійної діяльності; готовність спеціаліста 

взяти на себе професійну відповідальність; мотиваційна активність до реалізації 

себе в певній професійній галузі [287]. 

Розкриваючи зміст третьої педагогічної умови, відзначимо, що творчі 

вправи, при виконанні яких задіяний механізм професійної адаптації, 

забезпечують активізацію професійної позиції слухачів, оскільки така адаптація 

базується не лише на пасивно-пристосувальних, але й на активно-

перетворювальних зв’язках людини з навколишнім середовищем і 

характеризується не тільки пристосуванням, але й входженням фахівця до 

активної професійної діяльності. Професійна адаптація визначається вченими як 

процес активної взаємодії особистості та професійного середовища, що 

забезпечує ефективність професійної діяльності працівника і є основою його 

професійного саморозвитку та самовдосконалення [244, с. 87–88]. 

Розширюючи дослідницькі погляди на третю педагогічну умову, 

зауважимо, що творчі вправи з емоційної підтримки практикантів забезпечують 

включення слухачів у незвичні для них професійні ситуації, отримання нового 

професійного досвіду, подолання психологічних бар’єрів. Виникнення при 

проходженні майбутнім викладачем різних емоційних ситуацій, з якими слухач 

не міг стикнутися в процесі навчання, дозволяє в особливих, наближених до 

професійних реалій, умовах за підтримки досвідченого викладача виявити ці 

переживання, проаналізувати, а також виробити більш адекватні форми 

емоційного реагування. При цьому зовсім не обов’язково, щоб ці професійні 
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ситуації були абсолютно ідентичними за змістом, важливим є набір переживань, 

що відчуває практикант при їхньому подоланні. 

Як показує дослідження, при розробці третьої педагогічної умови розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС слід 

враховувати необхідність включення до практичної підготовки майбутніх 

викладачів творчих вправ, що забезпечуватимуть набуття майбутніми 

викладачами здатності до правильного оцінювання результатів власної 

діяльності. Творчі вправи, в яких задіяний механізм педагогічної рефлексії, 

забезпечують розвиток у слухачів свідомого ставлення до регулювання й 

контролю свого мислення та педагогічних дій. Крім того, спираючись на думку 

вчених (Ю. Кулюткін [144; 153], І. Лєвіна [150], С. Степанов [245], Г. Сухобська 

[153]), зазначимо, що розвиток у слухачів магістратури здатності до рефлексії 

допомагає їм „увійти” у хід рішення дидактичного завдання, вибудуваний 

людиною, яку вони навчають, осмислити його, зрозуміти зміст, виявити 

помилки, за необхідності, внести необхідну корекцію або стимулювати новий 

напрям рішення. 

Дослідники (В. Бєлкіна [18], В. Лефевр [152], О. Модуліна [180], Є. Чорний 

[279], Г. Щедровицький [289]) підкреслюють, що розвиток у особистості 

здатності до рефлексії гарантує позитивні міжособистісні контакти, визначаючи 

такі партнерські особистісні якості, як проникливість, чуйність, терпимість, 

прийняття і розуміння іншої людини, рефлексія також забезпечує 

взаєморозуміння та узгодженість дій партнерів в умовах спільної діяльності, 

кооперації. 

Висвітлюючи зміст третьої педагогічної умови, підкреслимо, що при 

організації педагогічної практики слухачів доречним є сполучення різних видів 

творчих завдань та використання комплексних завдань, у яких задіяні різні 

психологічні механізми. На нашу думку, ефективність творчої самореалізації 

слухачів вищих навчальних закладів МВС при вирішенні творчих завдань під 

час проходження педагогічної практики залежить від дотримання певних 

педагогічних принципів організації такої діяльності, а саме: 
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 принципу домінування інтелектуально-творчої атмосфери в колективі, 

сприятливої для творчого процесу, для виникнення ситуацій, що дають поштовх 

до творчої діяльності слухачів та розвитку їхніх творчих можливостей; 

 принципу толерантного ставлення до ідей та рішень усіх учасників 

педагогічної взаємодії, що забезпечує налагодження доброзичливих стосунків 

між викладачем і слухачами, слухачами та курсантами у процесі спільної 

творчої діяльності при вирішенні складних творчих завдань; 

 принципу урахування індивідуальних інтересів усіх учасників 

педагогічної взаємодії у процесі творчо-пошукової діяльності; 

 принципу заохочення інтуїтивних ідей та рішень, що забезпечує 

формування у слухачів образного мислення, спонукає до самостійного вибору 

напрямів, форм і методів діяльності; 

 принципу активізації спонукальних мотивів слухачів до творчого 

самовираження у педагогічній діяльності. 

У цілому, в ході наукового пошуку, ми дійшли таких висновків: педагогічні 

умови визначаємо в межах нашого дослідження як спеціально створені, 

цілеспрямовані та педагогічно керовані обставини, вимоги, чинники, здатні 

вдосконалювати процес підготовки магістрантів у вищих навчальних закладах 

МВС, упорядковувати його компоненти (мета, завдання, принципи, зміст, 

форми, методи тощо), спрямовуючи їх на розвиток дидактичної культури, 

зокрема забезпечуючи поступ таких її взаємопов’язаних компонентів, як 

цінністно-мотиваційний, когнітивний, технологічний, особистісно-творчий, 

наявність та високий ступінь сформованості яких в особистості викладача вищої 

школи є основою успішного здійснення ним освітньої діяльності; 

Першою визначеною нами педагогічною умовою є спрямування змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у слухачів цілісного уявлення 

про сутність та структуру дидактики, її функції у майбутній викладацькій 

діяльності на основі контекстного підходу. Суть зазначеної педагогічної умови 

полягає у насиченні змісту підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

темами, проблемами, питаннями, здатними сприяти засвоєнню слухачами таких 
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дидактичних знань та вмінь, які віддзеркалюють сучасні теорії, концепції, 

закономірності, принципи, форми та методи організації навчально-виховного 

процесу та сприяють формуванню у слухачів когнітивної готовності та здатності 

до виконання завдань навчання курсантів у відповідності із загальною метою 

їхньої професійної освіти. Конкретизуючи зміст першої педагогічної умови, 

уточнимо, що елементами структури дидактично-педагогічних знань, що мають 

бути сформованими у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС, є: 

основні поняття дидактики; провідні ідеї, концепції, теорії навчання; принципи 

дидактики, основні закони та закономірності; відомості щодо способів пізнання 

та освітньої діяльності, розуміння загальної методики навчання тощо. 

Аналіз змісту підготовки слухачів з правознавства показує, що формування 

дидактичної культури майбутніх фахівців забезпечується досить невеликою за 

обсягом навчального часу кількістю психолого-педагогічних дисциплін, у 

вибірковій частині навчального плану курси дидактико-педагогічного 

спрямування взагалі відсутні, що зумовлює необхідність цілеспрямованого 

зосередження психолого-педагогічних дисциплін, що становлять зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, на формуванні у слухачів 

цілісного уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у 

професійній підготовці майбутніх правоохоронців. 

Обґрунтовуючи першу педагогічну умову, враховуватимемо також, що 

основною характеристикою змісту навчально-виховного процесу в межах 

контекстного підходу є моделювання не тільки предметного змісту майбутньої 

професійної діяльності, а й її соціального змісту через відтворення у ньому 

реальної професійної ситуації. При цьому, дидактичні знання входять у досвід 

особистості не тільки як відображення об’єктів навчально-професійної 

дійсності, а й як дієве ставлення до них, особистісний сенс засвоєного. 

Сутність першої педагогічної умови полягає в дотриманні та відборі змісту 

підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС принципів 

сконцентрованості навчальної інформації, мотивації на основі моделювання 

професійної діяльності, проблемності змісту освіти здобувачів вищої освіти 



131 

ступеня магістра вищих навчальних закладів МВС, візуалізації змісту 

дидактичної освіти майбутніх викладачів, єдності інтеграції та диференціації 

дидактичних знань слухачів тощо. 

Другою визначеною нами педагогічною умовою є забезпечення 

персоналізації процесу формування дидактичної культури майбутніх викладачів 

завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій та інтерактивного 

навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності.  

Сутність цієї педагогічної умови розкривається через розуміння 

персоналізації освітнього процесу у вищому навчальному закладі зі 

специфічними умовами навчання МВС, як процесу набуття суб’єктом 

викладацької діяльності загальнолюдських, суспільно важливих, індивідуально-

неповторних властивостей і якостей, які дозволяють оригінально виконувати 

роль викладача, творчо будувати спілкування зі слухачами, активно впливати на 

їхню свідомість шляхом оновлення технологій підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра вищих навчальних закладів МВС на основі принципів 

включення кожного учасника педагогічного процесу в активну участь у процесі 

навчання, пріоритету колективної, взаємодоповнюючої діяльності, визнання 

важливості та неповторності кожної особистості, індивідуалізації форм і методів 

педагогічного процесу, домінування позитивних оцінок діяльності над 

негативними; людяності, чуйності, толерантного ставлення викладачів і 

тактовності у навчальному і позанавчальному спілкуванні. 

Стимулювання слухачів магістратури до рефлексії та проявів активної чітко 

визначеної життєвої позиції є важливим параметром суб’єктності особистості, 

що, у свою чергу, проявляється в її здатності до побудови та проектування своєї 

діяльності, що обумовлює її особистісний розвиток. Основою персоналізації 

освітнього процесу, а отже, і розвитку суб’єктності майбутніх фахівців, у вищій 

школі є особистісний підхід, згідно з яким особистість слухача магістратури 

сприймається як така, що вже має свою життєву історію, є інтегрованою в певне 

культурне середовище, володіє властивостями суб’єктності та індивідуальної 

самобутності, самореалізується у різних видах життєдіяльності, що вільно 
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обираються нею, й знаходиться у процесі саморозвитку, пошуку смислів і 

власної індивідуальності. 

Третя педагогічна умова пов’язана з насиченням педагогічної практики 

майбутніх викладачів творчими завданнями, стимулюючими прояви в них 

педагогічної креативності на основі застосування психолого-педагогічних 

механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії. 

При обґрунтуванні третьої педагогічної умови розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС, суттєвим є те, що у 

становленні особистості майбутнього педагога важливе місце посідає саме 

педагогічна практика, що обов’язково має здійснюватися у поєднанні з 

теоретичною підготовкою фахівців, оскільки лише у цьому випадку одержані 

майбутніми викладачами вищих навчальних закладів МВС знання набуватимуть 

ґрунтовного засвоєння, а навчально-практичні вміння інтегруються у навички 

професійно-педагогічної діяльності. 

Характеризуючи сутність третьої педагогічної умови, виходимо з 

припущення, що підвищенню якості практичної підготовки слухачів сприятиме 

збагачення програми педагогічної практики творчими завданнями, 

стимулюючими прояви у практикантів педагогічної креативності на основі 

застосування психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, 

емоційної підтримки, педагогічної рефлексії. 

Ми переконані також, що через застосування творчих завдань у процесі 

проходження педагогічної практики можна забезпечити розвиток у майбутніх 

викладачів низки педагогічних умінь (гностичні, проектувальні, конструктивні, 

організаторські, комунікативні), оволодіння якими дозволяє педагогу 

здійснювати процес навчання курсантів, модулюючи оптимальні форми, методи, 

прийоми та способи взаємодії з ними, стимулюючи прояви у майбутніх 

викладачів педагогічної креативності. 

Характеризуючи у контексті розробки третьої педагогічної умови таке 

педагогічне явище, як творчі завдання, підкреслимо, що вони відзначаються 

такими ознаками: відсутністю чітких алгоритмів вирішення, необхідністю 
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застосування при їхньому розв’язанні методу „проб і помилок”, креативним 

неупередженим підходом як важливою умовою їхнього успішного розв’язання.  

Ми класифікуємо творчі завдання, застосування яких є доречним у ході 

організації педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

вищих навчальних закладів МВС, за механізмами, що задіяні при їхньому 

вирішенні. Зокрема, визначаємо: творчі завдання, у вирішенні яких задіяний 

механізм ідентифікації, забезпечує розвиток у слухачів професійної цілісності, 

тотожності обраній педагогічній спеціальності, визначеності у подальшій 

діяльності, разом зі становленням процесів самовизначення і самоорганізації; 

вправи на адаптацію, забезпечують активізацію професійної позиції слухачів, 

характеризується не тільки пристосуванням, але й входженням фахівця до 

активної професійної діяльності; творчі вправи з емоційної підтримки 

практикантів забезпечують включення слухачів у незвичні для них професійні 

ситуації, отримання нового професійного досвіду, подолання психологічних 

бар’єрів; вправи на рефлексію, забезпечують розвиток у слухачів свідомого 

ставлення до регулювання й контролю свого мислення та педагогічних дій. 

Сутність третьої педагогічної умови полягає в дотриманні педагогічних 

принципів: домінування інтелектуально-творчої атмосфери в колективі, 

толерантного ставлення до ідей та рішень усіх учасників педагогічної взаємодії, 

урахування індивідуальних інтересів усіх учасників педагогічної взаємодії у 

процесі творчо-пошукової діяльності, заохочення інтуїтивних ідей та рішень, 

активізації спонукальних мотивів майбутніх викладачів до творчого 

самовираження у педагогічній діяльності. 

 

2.2. Реалізація педагогічних умов розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України 

 

Наведена у підрозділі 2.1 детальна теоретична розробка трьох педагогічних 

умов розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України в умовах навчання в магістратурі створила підстави для науково 
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обґрунтованого й практично доцільного їхнього впровадження у педагогічний 

процес підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістра в ході формувального 

експерименту, докладний опис якого подано нижче. 

Упровадження системи здійснювалося нами особисто у співпраці з 

керівниками навчальних закладів, викладачами кафедр педагогіки, працівниками 

психологічної служби вищих навчальних закладів, методистами навчальних 

відділів. 

Формувальний експеримент включав упровадження розроблених нами 

педагогічних умов у процес підготовки майбутніх викладачів експериментальної 

групи. Даний етап експерименту проводився в період навчання слухачів обох 

груп (експериментальної й контрольної), відповідно до спеціально розробленої 

програми (див. Додаток В).  

Нагадаємо, що згідно із завданням дослідження, нами було обґрунтовано 

такі педагогічні умови розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України: перша – спрямування змісту психолого-

педагогічних дисциплін на формування у майбутніх викладачів цілісного 

уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у майбутній 

викладацькій діяльності на основі контекстного підходу; друга – забезпеченість 

персоналізації процесу формування дидактичної культури слухачів магістратури 

завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивного 

навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності; третя – насичення педагогічної 

практики здобувачів вищої освіти рівня магістра творчими завданнями, 

стимулюючими прояви в них педагогічної креативності на основі застосування 

психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, рефлексії. 

Наголосимо, оскільки процес професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти рівня магістра, що відбувається в єдиному освітньому просторі, є 

цілісним і системним, що унеможливило локальне впровадження кожної з 

обґрунтованих нами педагогічних умов, їхня реалізація під час експерименту 
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відбувалася комплексно, проте для зручності проведення наукового аналізу 

процес і результат запровадження кожної з умов будуть описані нами окремо. 

Під час реалізації першої педагогічної умови розвиток дидактичної культури 

майбутніх викладачів відбувався згідно з розробленими етапами – підготовчим 

та реалізації (див. Додаток В), шляхом запровадження у навчально-виховний 

процес контекстного підходу, що забезпечував відбір такого змісту підготовки 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС, засвоєння якого 

зумовлювало перехід інформаційної складової змісту у знанієву та наближення 

змісту освіти до умов майбутньої професійно-викладацької діяльності. 

Підкреслимо, що реалізація першої педагогічної умови потребувала 

посилення підготовки викладачів магістратури до застосування контекстного 

підходу в навчанні слухачів магістратури. Для цього нами було підготовлено та 

здійснено низку науково-методичних та навчально-просвітницьких семінарів 

для педагогічних кадрів вищих навчальних закладів МВС: „Основи табличної 

структуризації та систематизації навчального матеріалу”, „Педагогічна 

мотивація майбутніх викладачів шляхом розвитку їх дидактичних знань”, 

„Основи створення системи обов’язкових та необов’язкових дидактичних 

завдань”, „Організація самостійного вибору слухачами навчальних завдань” 

тощо; круглих столів „Дидактичні знання як предмет та засіб навчання 

магістрантів”, „Оптимальна організація контролю та самоконтролю 

магістрантів”, обговорень „Основи співробітництва між магістрами та 

викладачами”, диспутів „Викладач – джерело інформації чи організатор активної 

практичної та розумової діяльності навчаємих” тощо. Проведення зазначених 

заходів забезпечило об’єднання колективу викладачів значущою гуманістично-

спрямованою ідеєю: перспективним педагогічним завданням розвитку 

дидактичної культури майбутніх фахівців, підготовку їх до впровадження 

контекстного навчання у підготовку здобувачів вищої освіти рівня магістра 

вищих навчальних закладів МВС; досягнення єдності у питаннях оновлення та 

збагачення змісту, форм і методів навчання на основі контекстного підходу; 
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підвищення кваліфікації всіх педагогів у напрямі розвитку дидактичної культури 

викладачів. 

Експериментальна перевірка впровадження першої педагогічної умови 

забезпечувалася виходом роботи викладачів на новий якісний рівень діяльності 

та здійснювалася у контексті реалізації ними узгоджених і поєднаних спільною 

метою і завданнями (див. Додаток В) дій щодо доповнення змісту окремих 

дисциплін підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС 

навчальною інформацією з питань теорії навчання; видання посібників і 

методичних рекомендацій для підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістра 

на основі контекстного підходу. 

Після проведеної підготовчої роботи викладачі, моделюючи зміст навчання 

(особливо психолого-педагогічних дисциплін), мали на меті не лише 

формування у слухачів цілісного уявлення про основи дидактичної діяльності 

майбутніх викладачів, а й формування в них перспективного погляду, 

закладення можливостей щодо здійснення професійної діяльності в умовах 

інформаційного суспільства. 

Контекстний підхід реалізувався нами у вигляді конкретних перетворень 

навчально-виховного процесу: внесення змін до робочих програм навчальних 

дисциплін психолого-педагогічної спрямованості, оновлення та розробка текстів 

лекцій, питань семінарських занять, збагачення їх матеріалом щодо конкретної 

специфіки діяльності викладача вищого навчального закладу зі специфічними 

умовами навчання, використання у процесі опанування слухачами 

дидактичними знаннями засобів комп’ютерного навчання, підготовка сучасних 

методичних рекомендацій до проведення практичних занять із залученням 

їхнього власного життєвого та навчального досвіду, створення системи завдань 

для самостійної роботи, розробка та упровадження спецкурсу „Шляхи розвитку 

та саморозвитку дидактичної культури викладача у вищому навчальному закладі 

МВС України” (див. Додаток Г). 

Відзначимо, що в ході проведеного нами дослідження найбільший 

потенціал у напрямі розвитку дидактичної культури магістрантів виявився під 
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час реалізації змісту зазначеного спецкурсу, який було орієнтовано на 

реалізацію низки завдань: дидактичних, розвивальних, виховних, соціалізуючих. 

Дидактичні завдання полягали у: формуванні теоретичного та педагогічного 

мислення, тобто оволодіння в процесі навчання не тільки знаннями, але й 

засобами розумової професійно-викладацької діяльності; виробленні 

індивідуального стилю освітньої діяльності, уміння відтворювати у освітній 

діяльності логіку наукового пізнання; формуванні й удосконаленні дидактичних 

знань та викладацьких умінь. Розвивальні завдання передбачали: розвиток 

загально-навчальних умінь і навичок, індивідуальних пізнавальних і творчих 

здібностей (умінь порівнювати, синтезувати інформацію, оцінювати як сам 

процес, так і результат навчання, осмислювати, рефлексувати); розвиток 

здатності до перегрупування ідей і зв’язків у дидактичному знанні; формування 

дивергентного мислення, творчої уяви. Виховні завдання зумовлювали 

спрямування змісту освіти здобувачів вищої освіти рівня магістра вищих 

навчальних закладів МВС на: сприяння формуванню у слухачів суб’єктної 

позиції у навчально-виховному процесі, виховання самостійності, здатності до 

співробітництва та співтворчості; допомогу майбутнім викладачам у 

самовизначенні та самореалізації. Пов’язані з ними соціалізуючі завдання 

полягали у: формуванні соціальних умінь і навичок, необхідних у подальшій 

викладацькій діяльності; оволодінні поведінковими зразками й моделями 

педагогічної діяльності; набутті життєво-професійного досвіду, розвитку 

навичок, необхідних сучасному професіоналу (володіння засобами комунікації, 

комп’ютерною технікою тощо); первинній адаптації в майбутній професії; 

оволодінні соціально значущими професійними цінностями.  

Зміст спецкурсу було розподілено на чотири модулі: „Сутність дидактичної 

функції викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами 

навчання та особливості її реалізації. Розвиток дидактичної культури педагога: 

теоретичні засади”; „Закономірності цілісного освітнього процесу. Принципи 

навчання. Викладач як суб’єкт освітнього процесу”; „Зміст, форми та методи 

навчання слухачів вищих навчальних закладів МВС: основи педагогічного 
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моделювання”; „Сучасні технології самоуправління і самоорганізації процесу 

розвитку дидактичної культури викладача вищої школи”. 

Для стимуляції розвитку дидактичної культури слухачів у процесі вивчення 

тем спецкурсу навчали їх помічати зовнішні та внутрішні суперечності в процесі 

підготовки майбутніх правоохоронців, ставити запитання і вирішувати проблеми 

під час пошукової діяльності на контекстній основі. У процесі викладання змісту 

спецкурсу контекстний підхід до навчання реалізовувався за допомогою 

циклічної сукупності навчальних мікромодулів, кожен з яких у 

функціональному плані містив інформаційно-орієнтовний (лекція з теоретичних 

питань щодо розвитку дидактичної культури викладачів), виконавчий (практичні 

заняття з підготовки до викладацької діяльності) та контрольно-оцінювальний 

(семінарські заняття) блоки, що функціонували у лінійній послідовності й були 

об’єднані спільною метою.  

Інформаційно-орієнтовний блок передбачав лекційно-інформаційні заняття, 

що супроводжувалися широким застосуванням засобів мультимедіа, за 

допомогою яких послідовно висвітлювався навчальний матеріал. Це 

забезпечувало формування у слухачів цілісного уявлення про дидактичну 

культуру викладача, розвиток у них педагогічного мислення, засвоєння основ 

організації навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України, а саме 

– дидактичних знань науково-теоретичного, методичного, психолого-

педагогічного характеру, які відображають сучасні концепції та теорії 

закономірностей, принципи, форми та методи організації навчально-

пізнавального процесу. 

Виконавчий блок реалізовувався на семінарах-практикумах і практичних 

заняттях, в ході яких слухачі на конкретному дидактичному матеріалі 

відпрацьовували викладацькі уміння. Організація практичних занять здобувачів 

передбачала взаємодію та активне спілкування суб’єктів освітнього процесу як 

рівноправних учасників (семінар-круглий стіл, семінар-дискусія, семінар-

дослідження, робота у командах типу брейн-рингу, виступ на конференції з 

презентацією тощо), де магістранти набували досвіду колективної командної 
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роботи, розвивали особистісний потенціал, відповідальність за результати 

співпраці, комунікативні, організаторські, лідерські якості, виступали у ролі 

доповідачів і опонентів, ставили та вирішували (творчі, пошукові, 

проектувальні) проблеми, тренувалися у публічному виступі, презентації, 

доведенні та відстоювання правильності власної позиції тощо. Під час таких 

занять відбувалося самовивчення майбутніми викладачами власної особистості 

як суб’єкта дидактичного процесу. Рефлексія проходила на заняттях у формі 

діалогу слухачів з викладачем і забезпечувала засвоєння ними принципів та 

закономірностей доцільної та раціональної організації діяльності педагога, що 

включає дидактичні уміння (гностичні, проективні, конструктивні, 

організаторські, комунікативні) і готовність здійснювати процес навчання 

курсантів, проектуючи та моделюючи оптимальні методи, форми та засоби 

взаємодії з ними.  

Контрольно-оцінювальний блок реалізовувався у формі семінарських 

занять, на яких розглядалося 5-6 питань, що конкретизували і деталізували 

проблему розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів. Контекстний 

характер професійної підготовки майбутнього викладача вищого навчального 

закладу МВС забезпечувався залученням слухачів до безпосередньої співучасті 

у змістовому наповненні процесу освіти, виборі питань і тем для обговорення. З 

кожного питання виступав один зі слухачів (виступ регламентувався терміном 

від 10 до 15 хв.), при цьому широко практикувалося та заохочувалося 

проведення ними фрагментів навчальних занять, змістовно пов’язаних із 

питаннями, що висвітлюються. Всі виступи оцінювалися колегіально, що 

сприяло розвитку здатності майбутніх викладачів до оцінювальної діяльності. 

Під час таких занять відбувалося зростання рівня самореалізації сутнісних 

можливостей педагога – потреб, здібностей, обдарованості щодо дидактичної 

діяльності, підвищився ступінь усвідомлення сенсу і мети педагогічної 

діяльності; слухачі мали змогу набути власну педагогічну позицію у 

формулюванні та творчому вирішенні власних авторських інноваційних методів 



140 

і прийомів навчання, розвинути креативне педагогічне мислення, набути досвід 

застосування різноманітних форм рефлексії та самооцінки. 

Окреме місце відведено індивідуальним заняттям, організованим із метою: 

усунення причин зниження пізнавальної активності; створення траєкторії 

навчання кожного слухача й формування умов, що сприяють розвитку його 

готовності до майбутньої дидактичної діяльності.  

У результаті проведеного вище аналізу змісту навчально-виховного процесу 

вищих навчальних закладів МВС було встановлено, що значний потенціал у 

розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС в 

умовах навчання в магістратурі містять також навчальні дисципліни психолого-

педагогічної спрямованості. Ці курси становлять досить невелику за обсягом 

часу частину навчально-виховного процесу, а тому для актуалізації їхніх 

педагогічних можливостей у процес викладання було закладено контекстний 

підхід, що здійснювався через: 

 структурування змісту дидактичної освіти й оформлення навчального 

матеріалу у вигляді блоків, схем, таблиць, моделей; 

 насичення змісту предметів завданнями, що забезпечували набуття й 

закріплення дидактичних знань на основі відпрацювання загальнонавчальних 

умінь і навичок, а також наявного навчально-професійного досвіду слухачів 

магістратури; 

 надання у змісті навчальних дисциплін особливої уваги тим питанням і 

темам, засвоєння яких сприяло систематизації та взаємоінтеграції усіх складових 

процесу навчання, формуванню сприйняття слухачем їх у цілісності та єдності в 

контексті основних положень теорії навчання; 

 відбір таких змісту, форм і методів навчання, які забезпечували 

розкриття й використання набутого кожним слухачем навчально-професійного і 

життєвого досвіду; 

 постійне оновлення змісту освіти, наповнення його цікавими та 

доречними педагогічними інноваціями. 
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У ході проведення експериментального дослідження було замічено, що 

контекстне навчання, реалізоване під час вивчення слухачами курсів психолого-

педагогічної спрямованості: „Педагогіка вищої школи”, „Психологія вищої 

школи”, „Вища освіта і Болонський процес”, через міжпредметні зв’язки та 

спільні просвітницькі заходи з викладачами правових дисциплін забезпечувало 

посилення загальнодидактичного значення інших предметів професійно-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів. 

У процесі реалізації контекстного навчання доречним виявилося 

використання у викладанні психолого-педагогічних предметів засобів елементів 

комп’ютерного навчання, яке реалізовувалося через упровадження в навчальний 

процес: презентацій PowerPoint та інших мультимедійних розробок, створених 

як викладачами, так і майбутніми викладачами; залучення в освітній діяльності 

інформаційних ресурсів соціальних мереж (створення сторінок слухача, 

віртуальних товариств тощо) та сайту навчального закладу. Крім того, доречним 

виявилося використання Microsoft Word для створення комплексу електронно-

методичних завдань для слухачів із дидактики; надання електронного конспекту 

лекцій з теорії та методики навчання у вищій школі, з метою оптимізації діалогу 

зі слухачами; створення електронного забезпечення спецкурсу „Шляхи розвитку 

та саморозвитку дидактичної культури викладача у вищому навчальному закладі 

МВС України”. 

Задля сприяння переведенню інформаційної складової змісту педагогічної 

освіти у знанієву, в процесі підготовки майбутніх викладачів практикувалося 

проведення комплексних занять (лекція-практичне заняття як форма закріплення 

дидактичних знань; дидактичні майстер-класи та педагогічні майстерні; 

виконання практичних завдань: тести, контрольні роботи, завдання на 

самостійний пошук необхідної інформації; ознайомлення слухачів із навчально-

методичними комплексами дисциплін для свідомої поточної аудиторної та 

самостійної навчальної роботи; розробка та оновлення за участі слухачів 

магістратури інтерактивного електронного комплексу „Шляхи розвитку та 
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саморозвитку дидактичної культури викладача у вищому навчальному закладі 

МВС України”.  

У ході реалізації першої педагогічної умови майбутніх викладачів навчали 

активно використовувати у засвоєнні дидактичних знань та вмінь презентацій 

PowerPoint, створюючи: рекламні презентації навчальних курсів; презентації-

унаочнення змісту лекцій; візуальний супровід виступу на семінарських 

заняттях; презентації результатів самостійних досліджень із питань дидактики; 

супровід до захисту курсових, дипломних робіт.  

Свідомому засвоєнню слухачами дидактичних знань і вмінь у ході 

організації контекстного навчання сприяло залучення їх до користування 

інформацією на сайті навчального закладу, де зокрема було розміщено: 

навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, презентації результатів 

досліджень здобувачів вищої освіти рівня магістра; матеріали інтерактивного 

курсу „Шляхи розвитку та саморозвитку дидактичної культури викладача у 

вищому навчальному закладі МВС України” (презентація курсу; лекції; тексти 

навчальних матеріалів; тести для самоперевірки; завдання та методичні 

матеріали для самостійної роботи; відеолекції викладача).  

Для наближення змісту дидактичної освіти до потреб сучасності у процесі 

проведення формувального експерименту ми зверталися до використання 

популярних соціальних мереж. У мережах Facebook, ВКонтакте, Twitter було 

створено сторінки викладача, на яких розміщувалися та постійно оновлювалися: 

лекції з теорії навчання; методичні вказівки із засвоєння дисциплін психолого-

педагогічної спрямованості, посилання в мережі на тексти підручників, 

відеолекції, цікаві дослідження, корисні інформаційні сайти; надавалися 

оперативні відповіді на поточні питання з самостійних та практичних робіт; 

проводилися онлайн-анкетування майбутніх викладачів, конкурси, веб-семінари 

та конференції; розміщувалися фото з захисту результатів педагогічної 

практики, курсових робіт, дипломів. 

У цілому, на нашу думку, реалізація першої обґрунтованої нами 

педагогічної умови – спрямування змісту психолого-педагогічних дисциплін на 

https://twitter.com/vkontakte
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формування у майбутніх викладачів цілісного уявлення про сутність та 

структуру дидактики, її функції у майбутній викладацькій діяльності на основі 

контекстного підходу, сприяла: 

 розвитку професійної мотивації, що базується на цілісному підході до 

здійснення професійно-викладацької діяльності, на розумінні слухачами 

змістових взаємозв’язків між психолого-педагогічними дисциплінами та 

предметами професійно-правової спрямованості; 

 підвищенню рівня освіченості й педагогічної культури, розширенню 

духовного світу й набуттю справжньої інтелігентності;  

 формуванню готовності до постійної самоосвіти, поповнення знань із 

різних галузей педагогічної науки;  

 набуттю знань, умінь і навичок щодо самовдосконалення власної 

дидактичної підготовки. 

Зазначимо, що при здійсненні описаної вище роботи з упровадження першої 

педагогічної умови, паралельно та невід’ємно відбувалася також і реалізація 

двох інших умов. 

Упровадження другої педагогічної умови передбачало поетапне (див. 

Додаток В) забезпечення персоналізації процесу формування дидактичної 

культури майбутніх викладачів завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих 

технологій, інтерактивного навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності. 

Визначаючи мету діяльності викладацького складу щодо реалізації другої 

педагогічної умови, ми враховували, що здатність майбутнього викладача до 

персоналізації визначається сукупністю індивідуально-психологічних 

особливостей, які дозволяють слухачу виконувати соціально значимі дії, що 

здійснюють перетворюючий вплив на інших людей, і забезпечується багатством 

індивідуальності суб’єкта, різноманітністю засобів, за допомогою яких він може 

в спілкуванні та діяльності виконувати персоналізуючу дію. У ході 

експериментального дослідження було виявлено, що персоналізація суб’єкта 

педагогічної діяльності відбувалася за умови зростання у навчальному процесі 
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його значущості для іншого, референтності й емоційної привабливості, що стає 

можливим при застосуванні особистісно-орієнтованого навчання.  

При цьому, брали до уваги те, що саме викладачі на заняттях мають 

створити необхідні умови для успішного прояву самостійності й активності 

слухачів магістратури, для спільної викладацької співтворчості досвідчених 

педагогів та майбутніх викладачів на заняттях, делегування їм дидактичних 

функцій під час виконання професійно-викладацьких завдань. Для цього на 

першому етапі упровадження другої педагогічної умови з метою підвищення 

рівня відповідних професійних знань і вмінь викладачів, що забезпечували 

виконання навчальних планів для здобувачів вищої освіти рівня магістра було 

організовано семінари-практикуми („Основи особистісно-орієнтованого 

навчання: досвід підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістр у вищому 

навчальному закладі МВС”, „Особистісно-орієнтований підхід до навчання 

майбутнього правоохоронця”, „Особистісно-орієнтоване навчання та імідж 

викладача” тощо), тренінги („Педагогічна майстерність викладача: 

інтерактивний підхід”, „Сучасна технологія викладання та педагогічні інновації” 

тощо) та майстер-класи („Основи інтерактивного навчання”, „Технології 

інтерактивного навчання майбутнього викладача”, „Методика організації 

інтерактивного семінару з основ дидактики”, „Виготовлення наочності для 

інтерактивного навчання основам дидактики” тощо) для викладачів 

магістратури щодо навчання передовим формам і методам індивідуально-

виховної роботи зі слухачами магістратури, особистісно-орієнтованого 

викладання основ педагогіки та психології, інтерактивного навчання. 

Дидактична підтримка викладачів забезпечила розвиток у них можливостей 

щодо вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду застосування 

особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивного навчання; стимулювала 

бажання та здатності вносити конкретні пропозиції щодо вдосконалення процесу 

підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС. У роботі з 

викладачами особлива увага надавалася підготовці їх до надання слухачам 

магістратури всебічної практичної допомоги у вивченні власної особистості та 
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саморозвитку дидактичної культури; оновленню знань викладачів щодо 

наставницької діяльності; навчанню правильно оцінювати професійний рівень 

майбутнього викладача та обґрунтованому прийняттю рішення щодо допуску 

його до самостійного виконання професійних обов’язків.  

Реалізуючи другу педагогічну умову розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС на другому етапі, ми брали за мету 

озброєння майбутніх викладачів правознавчих дисциплін знаннями та 

практичними вміннями щодо здійснення дидактичної діяльності, розвитку в них 

суб’єктної позиції, засвоєння та прийняття слухачами цінностей педагогічної 

праці, формування в них системи моральних орієнтирів, настанов і мотивів, 

викликаних інтересом до їхньої майбутньої педагогічної професії, стимулюючих 

активність майбутніх викладачів у процесі їхнього професійного розвитку, 

спрямованих на позитивні зміни у напрямі їхнього культурного зростання і 

професійного становлення як педагогів. У роботі з розвитку дидактичної 

культури у слухачів висувалися певні педагогічні завдання, в ході виконання 

яких увага приділялася стимулюванню ціннісно-смисловій спрямованості 

особистості на досягнення суб’єктивно-значущого у професії, зокрема набуттю 

особистісних цілей, стандартів, принципів, очікувань і переконань щодо свого 

„Я”, своїх можливостей щодо вимог викладацької праці й професійних норм; 

розширенню сфери „Я – компетентностей” слухача, тобто тих його особистісних 

утворень, що інтегрують у єдине ціле дидактичні знання, вміння, переконання, 

стимулюють його здатність до педагогічної творчості; розвитку внутрішньої 

відповідальності за результати навчання та педагогічної праці, набуття 

авторської позиції здобувачі вищої освіти рівня магістра в освітньому процесі. 

Підкреслимо, що в процесі констатувального дослідження було 

встановлено, що в роботі з слухачами магістратури, як правило, недостатньо 

уваги приділяється аспектам підвищення мотивації до викладацької діяльності, 

саморегуляції, формуванню в них функціональної структури професійних 

якостей тощо. При цьому слід зазначити, що цей недолік необхідно усувати в 

період підготовки майбутніх педагогічних кадрів, оскільки рівень професійної 
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адаптованості викладачів багато в чому залежить від розвитку в них під час 

навчання у магістратурі ціннісно-мотиваційної сфери, формування здатності до 

творчої активності, сформованості професійно важливих вольових навичок, 

рівня загального особистісного розвитку. 

Зважаючи на все вищезазначене, на цьому етапі розвиток професійної 

мотивації й професійних якостей, а також набуття майбутніми викладачами 

дидактичних знань та вмінь, відбувалися через використання особистісно-

орієнтованих та інтерактивних технологій, шляхом організації за підтримки і 

супроводу викладача самостійного виконання слухачами цілої низки 

різнофункціональних дій із вирішення різнорідних професійних проблем, із 

застосуванням таких методів і форм роботи, як ділові й рольові ігри, кейси, 

дискусії, презентації, евристичні методи, професійно-педагогічні ситуації на 

відпрацювання професійних ролей аналітика, експерта, проектанта, 

організатора, конфліктолога, посередника, адвоката, консультанта, педагога, 

фасилітатора, помічника, дослідника та ін. Експериментальна робота 

передбачала також організацію і проведення заходів, що викликали особливий 

інтерес слухачів, зокрема: 

 диспут слухачів із викладачами „Труднощі та переваги педагогічної 

професії”, що проводився з метою формування в усіх учасників розуміння 

впливу мотивів, інтересів, можливостей і потреб викладача на успішність його 

педагогічної праці;  

 прес-конференція для здобувачів вищої освіти рівня магістра 

„Особливості професійної діяльності викладача ВНЗ МВС”, у процесі якої вони 

були ознайомлені зі змістом необхідних знань, умінь, навичок, необхідних для 

подолання певних труднощів, пов’язаних із входженням до викладацької 

професії; 

 зустрічі з досвідченими викладачами, які ділилися досвідом професійної 

діяльності, розповідали про цікаві педагогічні ситуації; 

 професійно-психологічні тренінги [181; 262] з метою розвитку 

позитивної мотивації до виконання професійних обов’язків, саморозвитку, 
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розвитку навичок рефлексії, актуалізації внутрішньої роботи щодо формування 

адекватної самооцінки, „Я-концепції”, поліпшення суб’єктивного самопочуття 

та зміцнення психічного здоров’я; 

 засідання медіа-кав’ярні „Педагогічна гостинна”, де обговорювалися 

питання іміджу сучасного викладача вищого навчального закладу зі 

специфічними умовами навчання, репрезентувалися та обговорювалися нові ідеї 

майбутніх викладачів щодо використання у процесі навчання курсантів вищих 

навчальних закладів МВС сучасних гаджетів та технологій. 

У цілому, проведена робота сприяла створенню у слухачів стійкої мотивації 

до професійної діяльності та становила підґрунтя для проведення подальших 

заходів з реалізації другої педагогічної умови розвитку дидактичної культури 

викладачів.  

Підкреслимо, що в умовах вищого навчального закладу зі специфічними 

умовами навчання МВС, застосування особистісно-орієнтованого навчання 

передбачало персоналізацію всіх форм та методів начальної діяльності слухачів 

магістратури. Наприклад, проведення лекційних занять з елементами 

індивідуальних пошукових завдань, сократичного діалогу, лекцій-візуалізацій, 

лекцій-практикумів, лекцій-конференцій, на яких кожен зі слухачів міг би 

проявити себе, донести до загалу власний погляд на проблеми, що вивчаються. 

Систематичне використання таких лекцій стимулювало розвиток особистих та 

професійних цінностей у майбутніх викладачів правознавчих дисциплін, 

надавало їм упевненості у власній педагогічній спроможності. Робота на 

семінарських заняттях проводилася у різноманітних формах, зокрема: 

реферування, групового обговорення, семінару питань-відповідей, семінару-

розгорнутої бесіди, семінару-прес-конференції тощо. На практичних заняттях 

застосовувалися метод педагогічних ситуацій, ділові та рольові ігри, тренінгові 

вправи, „мозковий штурм” тощо. 

У процесі реалізації зазначених заходів ми дотримувалися певних правил 

організації педагогічної взаємодії з майбутніми викладачами вищих навчальних 

закладів МВС:  
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 забезпечення активної участі всіх здобувачів вищої освіти рівня магістра 

в процесі обговорення, ініціювання неформальних дискусій у міні-групах під час 

прийняття рішень;  

 організація спільної діяльності на кожному етапі навчання (особливо на 

початковому), яка поступово перетворюється на самостійну активність слухача, 

спрямовану на вирішення навчально-проблемних ситуацій;  

 створення на навчальних заняттях партнерських відносин взаємодії, що 

ґрунтуються на співробітництві, відкритості, довірі, особистій участі, підтримці;  

 забезпечення дидактичного супроводу навчального процесу викладачем, 

надання слухачам необхідного консультування;  

 забезпечення систематичного самоконтролю знань майбутніх 

викладачів як додаткового мотиватора навчання;  

 урахування стартового потенціалу слухачів (знань з навчальних 

дисциплін психолого-педагогічного циклу) з метою індивідуального підходу до 

кожного майбутнього фахівця;  

 створення „ситуацій успіху”, застосування „ефекту новизни”, „ефекту 

змін”, „ефекту гри”; 

 урахування у процесі навчання потреб розвитку внутрішнього світу 

особистості майбутнього фахівця, його емоційного стану; 

 надання індивідуальної допомоги особистості при вивченні дисциплін 

психолого-педагогічного циклу, опануванні знаннями з основ дидактики, 

методологією педагогіки та основами наукового дослідження сприяння 

перетворенню знань у відповідні вміння та навички. 

При застосуванні особистісно-орієнтованого підходу до навчання на 

заняттях були створені комфортні умови для реалізації кожним учасником 

персоніфікованої педагогічної взаємодії активної позиції у спілкуванні. Кожний 

мав можливість висловитися, бути почутим іншими, виконати роль викладача, 

здійснити рефлексивну діяльність та надати зворотній зв’язок. У ході подібної 

взаємодії слухачі перетворювалися з потенційних на актуальних суб’єктів 

педагогічного спілкування, отримуючи реальні можливості для задоволення 
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своїх особистісно-професійних потреб (у спілкуванні, визнанні, творчості) і 

розвитку комунікативно-педагогічних здібностей.  

Крім обов’язкового включення слухачів на заняттях до всіх видів 

професійно-педагогічної діяльності як активних учасників педагогічного 

процесу, для розвитку їхньої суб’єктності особливе значення мала власне сама 

організація взаємодії всіх суб’єктів або суб’єктної взаємодії. Суб’єктна 

взаємодія реалізовувалася у різних формах: парна (магістрант – магістрант, 

магістрант – викладач), групова (робота в малих групах різних видів і змінного 

складу), колективна (магістрант – уся група, викладач – уся група, мала група – 

вся група). Унікальність особистісно-орієнтованої та інтерактивної технологій 

навчання для процесу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС до роботи з курсантською аудиторією полягала у 

збудженні дидактичного потенціалу різних форм суб’єктної взаємодії, які здатні 

забезпечити максимальний ступінь схожості з формами професійної взаємодії 

фахівця зі здобувачами, що забезпечувало підготовку майбутніх викладачів до 

оновлення процесу проходження педагогічної практики, що відбувалося у 

процесі реалізації наступної умови.  

У цілому, на нашу думку, реалізація другої обґрунтованої нами педагогічної 

умови – забезпечення персоналізації процесу формування дидактичної культури 

викладачів завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій та 

інтерактивного навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності, сприяла: 

 усвідомленню майбутнім викладачем своєї цінності як особистості та 

носія педагогічної професії, засвоєнню поважного ставлення до іншого суб’єкта 

педагогічної взаємодії; 

 формуванню у слухачів активної життєвої позиції як основи успішної 

професійно-педагогічної діяльності; 

 набуттю вольового потенціалу, розвитку вміння обирати й наполегливо 

здійснювати навчально-професійну діяльність, залежно від поставленої мети; 

 розширенню спектра дидактичних умінь (гностичні, проектувальні, 

конструктивні, організаторські, комунікативні), володіння якими дозволяє 
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педагогу здійснювати процес навчання, модулюючи оптимальні форми, методи, 

прийоми та способи взаємодії зі слухачами; 

 озброєнню фахівців практичним досвідом щодо реалізації особистісно-

орієнтованих та інтерактивних технологій навчання, відповідно до сучасних 

реалій викладацької діяльності; 

 напрацюванню майбутнім викладачем суб’єктного потенціалу як 

учасника дидактично насиченої педагогічної взаємодії. 

Реалізація третьої педагогічної умови передбачала здійснення, згідно з 

розробленою експериментальною програмою (див. Додаток В), роботи зі 

збагачення педагогічної практики здобувачів вищої освіти рівня магістра 

творчими завданнями, стимулюючими прояви в них педагогічної креативності 

на основі застосування психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, 

адаптації, емоційної підтримки, педагогічної рефлексії. 

Педагогічна практика (2 тижні без відриву від теоретичного навчання) й 

(2 тижні з відривом від теоретичного навчання), передбачені навчальним планом 

підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістра вищих навчальних закладів 

МВС у другому семестрі, розглядалися нами як час для закріплення теоретичних 

знань майбутніх педагогів у ході безпосередньої викладацької діяльності. 

Практика проводилася у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами 

навчання МВС України ІV рівня акредитації і за змістом відповідала основним 

розділам комплексу дисциплін психолого-педагогічної спрямованості. 

Практична підготовка проводилася в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладачів вищого навчального 

закладу і методистів навчально-методичних центрів. Організація педагогічної 

практики регламентувалася „Положенням про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України”, затвердженим постановою Міністерства 

освіти і науки України.  

На першому етапі упровадження зазначеної педагогічної умови відбулася 

підготовка керівників практикою до використання творчих завдань, відповідна 

робота з методистами навчально-методичних центрів (відділів), оновлення 
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програм та методичного забезпечення педагогічних практик здобувачів із метою 

забезпечення готовності суб’єктів організації педагогічної практики до 

здійснення педагогічного впливу на майбутніх фахівців на творчих засадах із 

застосуванням психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, 

емоційної підтримки, педагогічної рефлексії. 

Порядок організації та проведення педагогічної практики дозволяв: 

ураховувати індивідуальні бажання слухачів магістратури щодо вибору 

конкретної кафедри для отримання практичного досвіду викладацької 

діяльності; забезпечити умови, максимально необхідні для виконання 

інваріантних і варіативних навчально-професійних завдань програми практики; 

організовувати проходження практики невеликими групами чи індивідуально, 

що дозволяло підвищити якість отриманих умінь. 

Для підвищення ефективності проведення педагогічної практики для 

керівників і методистів навчально-методичних центрів (відділів) вищих 

навчальних закладів, визначених для проведення педагогічної практики, були 

підготовлені інструктивно-методичні матеріали: „Організація педагогічної 

творчості майбутнього викладача під час проходження педагогічної практики”, 

„Творчі завдання для магістрів-практикантів”; „Моніторинг професійного 

становлення майбутніх викладачів у процесі проходження педагогічної 

практики”; „Методологічні, методичні, організаційні засади практики здобувачів 

вищої освіти рівня магістр ВНЗ МВС України”; „Зміст, критерії і умови 

формування рефлексивної готовності майбутніх викладачів до здійснення 

професійної діяльності”. 

Були проведені семінари й обговорення щодо розробки навчально-

методичного супроводу навчально-професійної діяльності слухачів-

практикантів, що забезпечило стимулювання педагогічної креативності 

майбутніх викладачів, збагачення їхньої діяльності заходами, в яких задіяні 

психолого-педагогічні механізми ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, 

педагогічної рефлексії. 
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Під час реалізації третьої педагогічної умови з керівниками практики 

постійно проводилися консультації з метою формування в них настанови на 

організацію творчої педагогічної діяльності слухачів, педагогічні консиліуми 

для оцінки дидактичної культури практикантів, визначення наявних проблем у 

їхній дидактичній підготовці, надання рекомендацій щодо професійного 

самовдосконалення, забезпечення педагогічного супроводу індивідуальної 

професійної траєкторії. 

У цілому, заходи, що проводилися з керівниками та методистами 

педагогічної практики, забезпечили готовність усіх суб’єктів до організації 

практики на нових засадах, насичення її творчими завданнями, у розв’язанні 

яких задіяні психолого-педагогічні механізми ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, педагогічної рефлексії. 

На другому етапі метою організації безпосередньо практичної роботи 

майбутніх викладачів було набуття ними досвіду дидактичної діяльності, 

стимулювання розвитку їхньої дидактичної культури практичними засобами 

викладацької творчості. 

Завдання полягали у:  

 відпрацюванні вмінь точного й адекватного оцінювання та аналізу 

педагогічних явищ і процесів; 

 закріпленні вмінь щодо творчого проектування взаємодії учасників 

педагогічного процесу, постійного врахування перспектив професійного та 

особистісного розвитку, вмілого визначення оптимальних прийомів та 

ефективних методів педагогічної діяльності; 

 набутті досвіду конструювання оптимальними моделями педагогічного 

процесу, самостійного прийняття рішень у різних педагогічних ситуаціях, 

регулярного планування власних дій і дій тих, хто навчається; 

 засвоєнні практичних основ організації дидактичної діяльності, 

формування вмінь узагальнювати педагогічний досвід, нести відповідальність за 

власні педагогічні дії та позиції; 
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 навчанні конструктивному регулюванню міжособистісних відносин 

(уміння йти на компроміс, створювати позитивний емоційний клімат, керувати 

власним настроєм тощо); 

 набутті досвіду педагогічної імпровізації, педагогічної інтуїції, творчого 

підходу до розв’язування дидактичних завдань та педагогічних ситуацій; 

 розвитку аналітико-рефлексивних здібностей, здатності до 

самовдосконалення. 

Велике значення у реалізації завдань педагогічної практики майбутніх 

викладачів відігравало підкріплення їхньої навчально-викладацької діяльності 

позитивними педагогічними стимулами, що забезпечувалося створенням і 

підтриманням викладачами та методистами ситуації успіху, загальної 

доброзичливої атмосфери під час проходження практики; урахуванням потреб 

слухачів як повноправних суб’єктів педагогічної взаємодії, створенням ситуації 

вільного вибору; дотриманням балансу між вимогами і здібностями слухачів при 

виконанні завдань практики і додаткових професійних доручень; наданням 

індивідуальної психолого-педагогічної підтримки й допомоги під час підготовки 

до викладацької діяльності та оцінки її результату.  

Експериментальна робота передбачала організацію і проведення таких 

заходів із підготовки майбутніх викладачів до практичних дій, їхньої підтримки 

у ході проходження практики та рефлексії отриманих результатів, як: 

 консультаційні групові та індивідуальні заняття для слухачів 

магістратури за участі наставників, досвідчених викладачів, співробітників 

психологічної служби для обговорення конкретних проблемних професійних 

ситуацій, способів розв’язання складних педагогічних ситуацій, що виникають у 

роботі викладачів. Під час занять обговорювалися труднощі роботи викладача, 

були сформульовані методичні рекомендації щодо вдосконалення дидактичної 

підготовки здобувачів вищої освіти рівня магістра; 

 позитивно-рольовий приклад спеціалістів вищих навчальних закладів, 

де проводилася педагогічна практика, внутрішньо мотивованих на професійну 
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діяльність, що виступав об’єктом спостереження й аналізу майбутніми 

викладачами;  

 включення в програму практики спеціальних заходів для отримання 

суб’єктами педагогічної діяльності емоційного задоволення й розвитку 

мотивації у сфері професійної діяльності (ігор, змагань, вправ із психологічного 

розвантаження, жартів, розіграшів тощо);  

 застосування слухачами методів самодіагностики, самооцінки, 

самоконтролю та самокорекції, самоорганізації;  

 квазіпрофесійна діяльність на засадах проектного методу, навчально-

професійна діяльність із виконання завдань педагогічної практики, які сприяють 

трансформації освітніх мотивів у професійні;  

 індивідуальна допомога в формуванні адекватної самооцінки, 

позитивного образу „Я-реального”, усвідомленні можливості й шляхів 

досягнення „Я-бажаного”; 

 заходи із психолого-педагогічного моделювання (попереднє проведення 

практичних занять, тренінгів та ситуацій, максимально наближених до умов 

службової діяльності, відтворення реальних обставин викладацької діяльності).  

Слід зазначити, що найбільший інтерес у слухачів викликали підготовчі 

заняття, у процесі яких моделювалися мотиваційні, пізнавальні, вольові, 

психомоторні явища та труднощі і були безпосередньо пов’язані з професійними 

та життєвими ситуаціями, з якими викладачі вищих навчальних закладів МВС 

постійно стикаються під час практичної діяльності. Для закріплення вмінь 

слухачів щодо встановлення педагогічної взаємодії з курсантами були створені 

ситуації, що активізували доброзичливість та уважне ставлення до учасників 

педагогічного процесу, вирішувалися питання, які виникали у процесі 

спілкування з ними; проводилися вправи та дидактичні ігри, які стимулювали 

мотиви колективізму та взаємодопомоги; створювались умови, які потребували 

зіставлення рівня особистісних прагнень з особистісними можливостями. 

Як особливо ефективні та доречні при організації педагогічної практики 

здобувачів вищої освіти рівня магістра вищих навчальних закладів МВС, 



155 

відзначимо також такі імітаційні форми навчання, як проект- і експерт-семінари, 

які добре зарекомендували себе під час проведення формувального 

експерименту. Такі форми роботи надавали змогу оцінити рівень сформованості 

у майбутніх викладачів творчого ставлення до оволодіння професією, 

дидактичних умінь і навичок, ступінь активності у виконанні завдань 

педагогічної практики. 

Проведення проект-семінарів виявилося доречним упродовж усієї практики. 

На семінарах слухачі захищали індивідуальні й групові проекти, створені під час 

виконання творчих завдань викладачів, що безпосередньо пов’язані зі змістом, 

завданнями практики, специфікою викладацької діяльності. Зокрема: скласти 

план семінарського заняття із застосуванням методу асоціацій, створити проект 

практичного заняття із використанням рольових ігор, розробити зміст 

просвітницької лекції щодо необхідності формування педагогічних знань у 

майбутніх правоохоронців тощо.  

Експерт-семінари проводилися в мікрогрупах слухачів у вигляді обговорень 

проміжних результатів практики або специфічних проблем. На таких семінарах, 

крім того, здобувачі надавали власні методичні розробки (лекції, семінари, 

практичні заняття) для групового аналізу, відбувалося обговорення отриманих 

під час їхньої реалізації результатів. 

Зацікавив майбутніх викладачів і позитивно-рольовий приклад молодих 

викладачів-практиків, внутрішньо мотивованих на професійну діяльність та 

зустрічі з досвідченими викладачами, які ділилися досвідом професійної 

діяльності, розповідали про цікаві педагогічні ситуації, а особливо – 

відвідування відкритих занять викладачів. Будучи присутніми на практичних 

заняттях досвідчених викладачів вищих навчальних закладів МВС, майбутні 

викладачі набували педагогічного досвіду, вчилися проводити спостереження, 

дидактичний аналіз та рецензування в усній і письмовій формах. Відзначимо, що 

перед заняттям слухачам надавалися творчі завдання, виконання таких творчих 

дослідницьких завдань передбачало не пасивне відвідування занять провідних 
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викладачів кафедр, а їхній ретельний аналіз, пошук педагогічної проблеми та 

письмове рецензування ходу заняття. 

Майбутнім педагогам пропонувалося кілька можливих творчих завдань на 

вибір. Слухач-практикант самостійно обирав те завдання, яке відповідає 

домінантній меті заняття, проводив спостереження та, користуючись 

зробленими під час відвідування нотатками, писав рецензію за запропонованим 

планом. Написання таких рецензій сприяло розвитку гностичних умінь 

майбутніх викладачів, вони навчалися аналізувати діяльність викладача з точки 

зору відповідності поставленим цілям, що надзвичайно важливо для 

майбутнього викладача-практика. 

Крім того, під час ознайомлення з досвідом провідних викладачів 

розвивалася імітаційна поведінка слухачів, вони навчалися більш 

конструктивним способам поведінки за рахунок наслідування прийомів та 

засобів досвідченого педагога. Для усвідомлення необхідності та корисності 

імітаційної поведінки зі слухачами магістратури проводилися обговорення 

результатів їхнього спостереження за досвідченими викладачами. 

Значний позитивний результат у розвитку дидактичної культури майбутніх 

викладачів приносили взаємовідвідування ними занять співкурсників і подальші 

обговорення отриманих результатів. Формування у майбутніх педагогів 

свідомого ставлення до педагогічного взаємоспостереження дозволяло посилити 

інтерперсональний вплив членів групи один на одного, оскільки отримання 

нової інформації про себе за рахунок зворотного зв’язку приводило до зміни і 

розширення образа „Я”; забезпечувало можливість виникнення в групі 

наближених до умов професійної діяльності емоційних ситуацій, з якими слухач 

раніше не стикався, їхнє виявлення, аналіз і переробку. 

Вагоме місце у формуванні дидактичної культури здобувачів у ході 

педагогічної практики займали варіативні індивідуальні завдання, які 

підбиралися з урахуванням індивідуальних особливостей практикантів, їхньої 

підготовленості до викладацької діяльності. Використання таких завдань 

дозволяло створити ситуацію успіху, розвивати творчі здібності майбутніх 
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педагогів, сприяло формуванню в слухача ставлення до себе як до суб’єкта 

педагогічного процесу, що, в свою чергу, пов’язане з перебудовою його 

мотиваційної сфери, розвитку професійних інтересів та прагнень. Прикладами 

таких завдань є: 

 розробка наочності для проведення лекцій з основ дидактики; 

 розробка й апробація програми адаптації першокурсників до умов 

навчання за кредитно-модульною системою та балово-рейтингового 

оцінювання; 

 розробка й апробація просвітницької програми „Педагогіка – 

правоохоронцю”; 

 розробка й упровадження інтернет-мотиваторів формування інтересу до 

навчання у курсантів-правоохоронців; 

 розробка й апробація окремих модулів програми викладання дисциплін 

психолого-педагогічного циклу; 

 розробка й апробація програми занять педагогічного гуртка; 

 розробка заняття „ситуації успіху” для курсантів, які не встигають у 

навчанні. 

Враховуючи специфіку роботи, пов’язаної з розвитком творчості слухачів, 

вважаємо, що насичення їхньої педагогічної практики творчими завданнями, 

стимулюючими прояви педагогічної креативності на основі застосування 

психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, педагогічної рефлексії, забезпечить досягнення таких результатів:  

 поглиблення розуміння майбутніми викладачами суті своєї 

спеціальності у поєднанні з набуттям практично-методичної майстерності;  

 набуття вмінь самостійно приймати педагогічно обґрунтовані рішення, 

що визначають стратегію викладацької діяльності у вищому навчальному 

закладі МВС з урахуванням базових дидактичних знань та вмінь; 

 формування у майбутніх викладачів дидактичної готовності та здатності 

до виконання педагогічних завдань, відповідно до загальної мети їхньої 

професійної освіти;  
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 розвиток гнучкості педагогічного мислення в розв’язанні нестандартних 

професійних завдань; 

 формування у слухачів здібності співпереживати, розуміти особливості 

розвитку курсантів, їхній внутрішній світ, мотиви поведінки;  

 розвиток наукового, діалектичного мислення, неупередженості у 

вирішенні нестандартних професійних завдань;  

 заохочення до проявів творчої фантазії й уяви у професійній діяльності;  

 розширення комунікативних можливостей. 

Реалізація розроблених нами педагогічних умов розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС в умовах навчання в 

магістратурі забезпечують обґрунтованість наступних висновків. 

Реалізація першої педагогічної умови полягала у спрямуванні змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у майбутніх викладачів 

цілісного уявлення про сутність, структуру, функції дидактики та здійснювалася 

через: посилення підготовки викладачів магістратури до застосування 

контекстного підходу в навчанні здобувачів вищої освіти рівня магістра; 

доповнення змісту навчальних дисциплін підготовки майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів МВС інформацією з питань теорії навчання; видання 

посібників і методичних рекомендацій для підготовки здобувачів на основі 

контекстного підходу, розробку та упровадження спецкурсу „Шляхи розвитку та 

саморозвитку дидактичної культури викладача у ВНЗ МВС України”, створення 

сторінок викладача у популярних серед соціальних мережах, на яких 

розміщувалися та постійно оновлювалися: лекції з теорії навчання; методичні 

вказівки із засвоєння навчальних дисциплін психолого-педагогічної 

спрямованості, посилання на тексти підручників, відеолекції, цікаві 

дослідження, корисні інформаційні сайти тощо. 

Задля сприяння переведенню інформаційної складової змісту педагогічної 

освіти у знанієву в ході реалізації першої педагогічної умови практикувалося 

проведення комплексних занять (лекція-практичне заняття як форма закріплення 

дидактичних знань; дидактичні майстер-класи та педагогічні майстерні; 
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виконання практичних завдань: тести, контрольні роботи, завдання на 

самостійний пошук необхідної інформації; ознайомлення слухачів магістратури 

з навчально-методичними комплексами дисциплін для свідомої поточної 

аудиторної та самостійної навчальної роботи. 

У процесі реалізації контекстного навчання доречним виявилося й 

використання у викладанні психолого-педагогічних предметів засобів елементів 

комп’ютерного навчання через упровадження в навчальний процес презентацій 

PowerPoint та інших мультимедійних розробок, створених як викладачами, так і 

слухачами. 

Реалізація першої обґрунтованої нами педагогічної умови сприяла розвитку 

в майбутніх викладачів професійної мотивації, підвищенню рівня освіченості й 

педагогічної культури, розширенню їхнього духовного світу й набуттю 

справжньої інтелігентності; формуванню готовності до постійної самоосвіти, 

поповнення педагогічних знань (методологічних, загальнотеоретичних, 

дидактичних, методичних); набуттю знань, вмінь та навичок щодо шляхів та 

засобів самовдосконалення власної дидактичної підготовки.  

Друга визначена нами педагогічна умова полягала в забезпеченні 

персоналізації процесу формування дидактичної культури слухачів завдяки 

застосуванню особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивного навчання як 

основи розвитку їхньої суб’єктності шляхом підвищення рівня професійних 

знань та вмінь викладачів магістратури (семінари-практикуми, тренінги та 

майстер-класи), щодо надання майбутнім педагогам усебічної практичної 

допомоги у вивченні власної особистості та саморозвитку дидактичної культури; 

оновлення знань викладачів щодо наставницької діяльності; навчання вірному 

оцінюванню професійного рівня майбутнього викладача та обґрунтованому 

прийняттю рішення щодо допуску його до самостійного виконання професійних 

обов’язків. 

Розвиток професійної мотивації та професійних якостей, набуття слухачами 

магістратури дидактичних знань і вмінь відбувалися через використання 

особистісно-орієнтованих та інтерактивних технологій, шляхом організації за 



160 

підтримки і супроводу викладача самостійного виконання слухачами 

магістратури цілої низки різнофункціональних дій із вирішення різнорідних 

професійних проблем, із застосуванням таких методів і форм роботи, як ділові й 

рольові ігри, кейси, дискусії, презентації, евристичні методи, професійно-

педагогічні ситуації на відпрацювання професійних ролей аналітика, експерта, 

проектанта, організатора, конфліктолога, посередника, адвоката, консультанта, 

педагога, фасилітатора, помічника, дослідника тощо. Експериментальна робота 

передбачала також організацію та проведення заходів, що викликали особливий 

інтерес слухачів, зокрема: диспутів з викладачами, прес-конференцій, зустрічей 

із досвідченими викладачами, професійно-психологічних тренінгів, засідань 

медіа-кав’ярні тощо. 

Застосування особистісно-орієнтованого навчання передбачало 

персоналізацію всіх форм і методів навчальної діяльності майбутніх педагогів: 

проведення лекцій з елементами індивідуальних пошукових завдань, 

сократичного діалогу, лекцій-візуалізацій, лекцій-практикумів, лекцій-

конференцій; семінарських занять у формах реферування, групового 

обговорення, семінару питань-відповідей, семінару-розгорнутої бесіди, 

семінару-прес-конференції; практичних занять із застосуванням методів 

педагогічних ситуацій, ділових та рольових ігор, тренінгів, „мозкового штурму” 

тощо. 

Реалізація другої педагогічної умови забезпечувала становлення 

суб’єктності особистості в освітньому процесі, засвоєння нею професійних 

цінностей і розвитку мотивації до викладацької діяльності; сприяла 

усвідомленню майбутнім викладачем своєї цінності як особистості та носія 

педагогічної професії, формуванню в слухачів активної життєвої позиції, 

набуттю вольового потенціалу, розширенню спектра дидактичних умінь 

(гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні), 

озброєнню фахівців практичним досвідом щодо реалізації особистісно 

орієнтованих та інтерактивних технологій навчання, напрацювання майбутнім 

викладачем суб’єктного потенціалу тощо. 
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Упровадження третьої педагогічної умови було пов’язане з удосконаленням 

процесу проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти рівня 

магістра шляхом розробки й упровадження різних видів творчих завдань і 

використання комплексних завдань, у яких задіяні різні психологічні механізми 

(професійної ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії) шляхом 

підготовки керівників практикою до використання творчих завдань, відповідної 

роботи з методистами навчально-методичних центрів (відділень) вищих 

навчальних закладів, де проводилися практики, оновлення програм та 

методичного забезпечення педагогічних практик здобувачів. Із керівниками 

практики постійно проводилися консультації з метою формування в них 

настанови на організацію творчої педагогічної діяльності слухачів, педагогічні 

консиліуми для оцінки дидактичної культури практикантів, визначення наявних 

проблем у їхній дидактичній підготовці, надання рекомендацій щодо 

професійного самовдосконалення, забезпечення педагогічного супроводу 

індивідуальної професійної траєкторії. 

Велике значення в реалізації завдань педагогічної практики слухачів 

відігравало підкріплення їхньої навчально-викладацької діяльності позитивними 

педагогічними стимулами, що забезпечувалося створенням і підтриманням 

викладачами та методистами ситуації успіху, загальної доброзичливої 

атмосфери під час проходження практики; урахуванням потреб майбутніх 

викладачів як повноправних суб’єктів педагогічної взаємодії, створенням 

ситуації вільного вибору; дотриманням балансу між вимогами та здібностями 

слухачів при виконанні завдань практики і додаткових професійних доручень; 

наданням індивідуальної психолого-педагогічної підтримки й допомоги під час 

підготовки до викладацької діяльності та оцінки її результату.  

Упровадження третьої педагогічної умови передбачало: проведення 

консультаційних групових та індивідуальних занять для здобувачів за участі 

наставників, досвідчених викладачів, співробітників психологічної служби; 

позитивно-рольовий приклад досвідчених викладачів, внутрішньо мотивованих 

на професійну діяльність; включення в програму практики спеціальних заходів 
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для отримання суб’єктами педагогічної діяльності емоційного задоволення та 

розвитку мотивації у сфері професійної діяльності (ігор, змагань, вправ із 

психологічного розвантаження, жартів, розіграшів тощо); застосування 

майбутніми педагогами методів самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та 

самокорекції, самоорганізації; квазипрофесійну діяльність на засадах проектного 

методу; індивідуальну допомогу практикантам у формуванні адекватної 

самооцінки, позитивного образу „Я-реального”, усвідомленні можливості та 

шляхів досягнення „Я-бажаного”; заходи із психолого-педагогічного 

моделювання тощо.  

Упровадження третьої педагогічної умови сприяло набуттю майбутніми 

викладачами вмінь самостійно обирати стратегію викладацької діяльності; 

формуванню в них дидактичної готовності та здатності до виконання 

педагогічних завдань, відповідно до загальної мети їхньої професійної освіти; 

розвитку гнучкості педагогічного мислення у розв’язанні нестандартних 

професійних завдань; заохоченню до проявів творчої фантазії та уяви у 

професійній діяльності тощо. 

 

 

2.3. Аналіз ефективності впровадження розроблених педагогічних умов 

розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України  

 

У даному підрозділі нами представлено результати впровадження 

комплексу педагогічних умов розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України, теоретична та теоретико-методологічна 

розробка яких відбувалася під час формувального експерименту, що відповідно 

висвітлено у попередніх підрозділах (див. 2.1; 2.2). 

Перша педагогічна умова потребувала спрямування змісту психолого-

педагогічних дисциплін на формування у майбутніх викладачів правових 

дисциплін в умовах здобуття вищої освіти рівня магістра цілісного уявлення про 



163 

сутність та структуру дидактики, її функції у майбутній викладацькій діяльності 

на основі контекстного підходу; друга мала на увазі забезпечення персоналізації 

процесу формування дидактичної культури слухачів магістратури завдяки 

застосуванню особистісно-орієнтованих технологій та інтерактивного навчання 

як основи розвитку їхньої суб’єктності; і, нарешті, третя була пов’язана з 

насиченням педагогічної практики майбутніх викладачів творчими завданнями, 

стимулюючими прояви в них педагогічної креативності на основі застосування 

психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, рефлексії. 

Цілком зрозуміло, що всі три вищеозначені педагогічні умови тісно між 

собою пов’язані, переплітаються та в процесуальному плані повинні бути 

реалізовані лише у своїй єдності. З огляду на це, організація експериментального 

навчання передбачала зміну організаційної побудови навчального процесу, 

встановлення взаємозв’язку його елементів на основі зроблених раніше 

теоретичних висновків і теоретико-методичних розробок. Це зумовило вибір 

основного методу дослідження на цьому етапі, яким став педагогічний 

експеримент. 

Педагогічний експеримент являв собою організацію та перевірку 

ефективності розроблених педагогічних умов удосконалення розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України, 

реалізованих під час навчання слухачів магістратури за спеціальністю 

„Правознавство”.  

Педагогічний експеримент проводився в кілька етапів, кожний з яких був 

детально описаний нами у відповідних підрозділах нашого дослідження 

(підготовчий і діагностичний: див. 1.3; хід експерименту: див. 2.1; 2.2). Третій 

етап був контрольним, у ході якого нами проводився порівняльно-зіставний 

аналіз даних, отриманих до та після формувального експерименту. В основу 

проведення контрольного етапу були покладені розроблені нами раніше критерії 

результативності розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних 

закладів МВС України, які описані вище (див. Додаток А), а інформація, що 
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надана нами в результаті проведення останнього етапу експериментальної 

роботи, була зібрана за допомогою розроблених раніше методик (див. 

Додаток Б). 

Отже, подальша дослідно-пошукова робота передбачала проведення аналізу 

кількісних і якісних значень, виявлених за допомогою контрольного опитування 

та методів вторинної статистичної обробки; зіставлення результатів із 

положеннями гіпотези. При цьому ми зіставляли дані, отримані під час 

опитування контрольної й експериментальної груп, що проводилося до 

експериментального навчання та після нього. 

Тож на заключному етапі нами вирішувалися такі завдання: 

 проведення контрольного етапу дослідно-пошукової роботи; 

 інтерпретація отриманих у процесі дослідно-пошукової роботи 

кількісних і якісних змін; 

 формулювання висновків дисертаційного дослідження. 

Результативність ефективності впровадження розроблених педагогічних 

умов визначалася на основі порівняння отриманих даних у ході 

констатувального та формувального експериментів дослідження на основі 

методик, які були використовувані на діагностичному етапі експериментальної 

роботи. 

Таким чином, розпочинаючи підсумковий аналіз рівня сформованості 

гносеологічного критерію, який висвітлював дидактичну освіченість здобувачів 

вищої освіти рівня магістра (як майбутніх викладачів фахових (правових) 

дисциплін вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання 

системи МВС), тобто відображав їхні знання в галузі сучасної дидактики вищої 

школи (див. Додаток Б, п. 1-7). 

Обізнаність слухачів магістратури щодо визначення поняття „дидактика” на 

констатувальному етапі експерименту в контрольній і експериментальній групах 

була майже ідентичною. Відсоткове співвідношення в обох групах не мало 

суттєвих відмінностей. Наприкінці формувального етапу експерименту 

статистичні показники змінилися. Показники результатів опитування щодо 
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визначення поняття „дидактика” на формувальному етапі експерименту подано 

в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Показники визначення сутності поняття „дидактика” 

наприкінці формувального етапу експерименту 

 

№ 
 

Дидактика – це … 
КГ  

(%) 

ЕГ 

(%) 

1 Методика викладання дисциплін 12,1 2,3 

2 Галузь педагогіки, що вивчає процес навчання та 

його складові 

14,8 71,8 

3  Галузь психології, що вивчає пізнавальну 

діяльність особистості 

10,7 3,4 

4 Механізм оцінювання якості освітнього процесу 7,5 1,9 

5 Методологічний підхід до освітнього процесу  8,1 2,3 

6 Складно відповісти 46,8 18,3 

 Разом 100 100 

 

Як видно з табл. 2.1, на прохання визначити варіант відповіді, яка, на думку 

респондентів, найбільш ґрунтовно висвітлює сутність поняття „дидактика”, у 

відповідях слухачів контрольної групи, порівняно з констатувальним 

експериментом, відбулися певні зрушення. Поняттю „дидактика” як галузі 

педагогіки, що вивчає процес навчання та його складові, віддали перевагу 14,8% 

слухачів контрольної групи (порівняно з 11,3% на констатувальному етапі 

експерименту) (див. підрозділ 1.3). Інші варіанти визначень також змінилися в 

незначному відсотковому відношенні, що свідчить про невисокий рівень знань 

майбутніх викладачів у зазначеному питанні. 

Однак, найбільш конкретними та правильними були результати відповідей в 

експериментальній групі. Насичення змісту підготовки слухачів темами, 

проблемами, питаннями, здатними сприяти засвоєнню майбутніми викладачами 

таких дидактичних знань і вмінь, які віддзеркалюють сучасні теорії, концепції, 

закономірності, принципи, форми та методи організації навчально-виховного 

процесу й опанування дидактичного матеріалу під час вивчення психолого-

педагогічних дисциплін, дозволило внести певні корективи в обізнаність 
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майбутніх педагогів з проблеми вивчення. Значна кількість респондентів 

експериментальної групи (71,8%) наприкінці формувального етапу 

експерименту показали близький до високого рівень знань щодо сутності 

поняття „дидактика”.  

Зміни відбулися завдяки дотриманню при доборі змісту підготовки 

майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС принципів 

сконцентрованості навчальної інформації, мотивації на основі моделювання 

професійної діяльності, проблемності змісту освіти здобувачів вищої освіти 

рівня магістра вищих навчальних закладів МВС, візуалізації змісту дидактичної 

освіти майбутніх викладачів, єдності інтеграції та диференціації дидактичних 

знань слухачів. Усе це допомогло майбутнім педагогам набути цілісного 

уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у професійній 

підготовці майбутніх правоохоронців. 

Наступним підтвердженням розуміння основ дидактики вищої шкоди 

слугують дані, які знову ж таки виявляють знання слухачами термінологічного 

апарату в цій галузі. В експериментальній групі істотно змінилися показники 

кількості опитуваних, які правильно розуміють і тлумачать поняття „дидактична 

культура” (див. Додаток Б, п. 2). Порівняно з констатувальним експериментом, 

їхній середній показник у процентному відношенні зріс більше, ніж учетверо – 

41,8% (в КГ зміни відбулися неістотно – 12,5%). Свідчить про динаміку 

зростання обізнаності слухачів у цьому колі питань і той факт, що на 

констатувальному етапі більшість опитуваних (58,9%) не виявляла бажання 

надавати тлумачення поняття „дидактична культура” (див. підрозділ 1.3), у той 

час як після його завершення кількість таких респондентів впала до 11%.  

Значною мірою зріс показник із питань інформованості щодо державної 

законодавчої бази в галузі вищої освіти, що регулює та визначає її зміст (див. 

Додаток Б, п.3). Якщо до експерименту повну інформованість щодо існуючих 

нормативних документів, необхідних для здійснення педагогічної діяльності, 

мали близько п’яти процентів опитуваних (див. підрозділ 1.3), то після його 
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завершення – 24,5%, що явно свідчить про динаміку зростання обізнаності 

майбутніх викладачів у цьому колі питань.  

Підвищився і рівень самооцінки майбутніми викладачами своїх знань у 

тезаурусі відповідних дидактичних понять. На цьому етапі експерименту ми 

зіставили дані, отримані методом самооцінки до та після експерименту. На 

відміну від первинної діагностики (див. підрозділ 1.3), самооцінка слухачів на 

контрольному етапі явно підвищилася. Цю динаміку можна простежити на 

рис. 2.1. Отримані дані до експерименту та після ми розмістили на ньому у 

вигляді діаграми.  

 

Рис. 2.1. Порівняння самооцінки рівня знань слухачів у тезаурусі 

сучасної дидактики 
Перший же погляд на діаграму дозволяє констатувати підвищення 

самооцінки слухачами, які були задіяні в експериментальному навчанні.  

Відповідно знизилася і кількість тих, які вважають свій рівень знань 

низьким (КГ – 18,8%; ЕГ – 5,7%). Зниження процентної кількості опитуваних, 

яким до експерименту важко було відповісти на це питання (див. підрозділ 1.3), 

після його проведення (ЕГ – 13,4% порівняно з контрольною групою – 29,2%) 

також може свідчити про загальний рівень зростання показників за 

гносеологічним критерієм. 

Свідчать про посилення пізнавального інтересу майбутніх викладачів у колі 

проблем сучасної дидактики вищої школи й дані, отримані в ході опитування на 

наступне питання (див. Додаток Б, п. 5). Зіставлялися дані, отримані за 

результатами опитування слухачів у контрольній та експериментальній групах 
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до та після експериментального навчання. Опрацьовані за п’ятибаловою 

шкалою, вони були зведені в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Зіставлення ступеня оволодіння сучасними дидактичними знаннями 

слухачами контрольної й експериментальної груп  

№ 

з/п 

 

Компоненти сучасних дидактичних 

знань  

До 

експерименту 

(самооцінка) 

Після 

експерименту 

(самооцінка) 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

1 Основні теоретичні проблеми сучасної 

дидактики 

1,86 1,84 2,27 4,15 

2 Сучасні тенденції розвитку 

дидактичного знання 

1,91 1,90 2,02 3,97 

3 Загальнодидактичні принципи відбору 

змісту навчального предмета 

2,08 2,09 3,07 4,11 

4 Методи та технології навчання в 

сучасній вищій школі 

3,28 3,29 3,97 4,25 

5 Професійний портрет сучасного 

викладача вищого навчального закладу 

3,17 3,19 4,14  4,42 

 

Аналіз таблиці (статистичне порівняння отриманих даних із застосуванням t 

– критерію Стьюдента) свідчить, що до експерименту розходження в рівні знань 

у здобувачів контрольної й експериментальної груп не мають істотного 

характеру. 

Після експерименту перед нами постає зовсім інша картина отриманих 

результатів. Аналіз цих показників висвітлює, що якість засвоєння знань у 

майбутніх викладачів контрольної й експертної груп лише за блоками, що 

стосуються професійного портрета сучасного викладача вищого навчального 

закладу та технологій навчання, приблизно однакова. 

Очевидно, це пов’язано з тим, що зміст цих знань виявився достатньо 

простим для здобувачів, бо торкається процесу їхньої підготовки, в якому вони 

як суб’єкти беруть безпосередню участь і наочно спостерігають за його 

побудовою, тож припускаємо, що у них складається власне враження про 

характеристики, які повинен мати ідеальний викладач, а також про ті форми і 

методи, які забезпечують їхню адекватну фахову підготовку. Тож, очевидно, цей 
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матеріал не викликав особливих труднощів при засвоєнні. І навпаки, щодо 

інших блоків наукової інформації, то тут ми спостерігаємо дуже істотні 

розходження в самооцінці слухачами. Найбільші з них за такими показниками, 

як „основні теоретичні проблеми сучасної дидактики” (за оцінкою 4,15 бала в 

експертній групі та 2,27 – у контрольній), „загальнодидактичні принципи 

відбору змісту навчального предмета” (відповідно 4,11 і 3,07 бала); „сучасні 

тенденції розвитку дидактичного знання” (відповідно 3,97 і 2,02 бала). Це 

пояснюється тим, що при вивченні саме цих блоків знань активно 

застосовувалися моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне розв’язання проблем на основі аналізу обставин і відповідної ситуації як 

елементи експериментального навчання (див. підрозділи 2.1 та 2.2). 

Як ми вже зазначали вище (див. підрозділ 1.3), одним із найважливіших 

показників як гносеологічного, так і аксіологічного критеріїв, слугує рівень 

усвідомлення майбутніми викладачами значущості теоретичного дидактичного 

знання для викладачів спеціальних дисциплін, що також висвітлює і їхнє ставлення 

до цієї проблеми. Тож ми повторно запропонували слухачам магістратури 

визначитися з цим питанням (Додаток Б, п. 6). Одержані дані, після їхньої обробки, 

представлено у вигляді діаграми на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Зіставлення ступеня усвідомлення слухачами важливості 

теоретичних дидактичних знань для викладачів спецдисциплін на 

контрольному етапі 
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Як наочно свідчить діаграма, значною мірою знизилася кількість тих 

опитуваних, хто, вагаючись відповісти на це питання, залишив його без 

відповіді. Якщо під час проведення діагностики таких респондентів було 51,2% 

(див. підрозділ 1.3), то на контрольному етапі процент даної групи знизився 

майже втричі – 16,8%. Найбільш очевидним показником покращення результатів 

опитування після експериментального навчання є той факт, що майже 70% 

процентів слухачів схильні вважати теоретичні знання сучасної дидактики 

необхідними для викладача спеціальних дисциплін у вищому навчальному 

закладі зі специфічними умовами навчання (до експерименту – 14,9%, після 

експерименту – 68,3%). Відповідно, вдвічі знизилася кількість опитуваних, хто 

не вважає дидактичні знання значущими для викладачів – 14,9% (до 

експерименту – 33,9%).  

Наступним кроком у нашій дослідно-пошуковій роботі було повторне 

вивчення ступеня пізнавального інтересу слухачів магістратури, майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України, до проблем сучасної 

дидактики вищої школи. На цьому етапі ми також використали метод виявлення 

індексу задоволення (за Н. Кузьміною), адаптуючи його до завдань нашого 

дослідження. Обробивши кількісні дані, ми одержали наступну картину. Індекс 

зацікавленості (Jп.і.) в контрольній групі становив - 0,16, а в експериментальній 

+0,25, що безсумнівно доводить про зростання ступеня зацікавленості майже до 

середнього рівня (див. Додаток Б, п. 7). 

Ще одним свідченням динаміки рівнів за гносеологічним критерієм стало 

виявлення потреби опитуваних у набутті знань сучасної дидактики. Для 

порівняння даних ми знову вирішили використати той само наочний приклад у 

вигляді діаграми (рис. 2.3).  

Порівнюючи дві діаграми (див. підрозділ 1.3), стає очевидним, що якщо до 

експерименту в основі піраміди знаходилися ті здобувачі, більшість яких не 

мали потреби у вивченні теоретичних основ сучасної дидактики, то з діаграми, 

яку ми склали після проведення експериментальної роботи, як показано вище, 

випливає (рис. 2.3), що позиції діаметрально змінилися, і таких слухачів 
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залишилася невелика частка – 10,8%, і вони зайняли верхню частину 

трикутника. 

 

Рис. 2.3. Рівень потреби слухачів у набутті знань сучасної дидактики на 

контрольному етапі експериментальної роботи 

 

І, навпаки, вочевидь є динаміка зростання кількості тих опитуваних, які 

мають таку потребу – 72,3% (див. підрозділ 1.3), вони розмістилися в основі 

піраміди. Відповідно змінилася і кількість тих, хто не міг визначитися з цим 

питанням. Таких залишилося лише 16,9%, що, на нашу думку, ще раз доводить 

високе зростання рівнів розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України за гносеологічним критерієм.  

Свідчать про посилення пізнавального інтересу майбутніх викладачів як до 

дидактичних знань, так і до викладацької діяльності, дані, отримані  в ході 

опитування на наступне питання (див. Додаток Б, п. 9).  

Зазначимо, що на контрольному етапі ми знову запропонували слухачам 

визначити привабливі для них види діяльності (не більше трьох), до яких їх 

готують у вищому навчальному закладі. Опрацювавши результати опитування, 

ми розмістили отримані дані в табл. 2.3. 

Приступаючи до аналізу таблиці, маємо відразу ж відзначити, що дані в 

контрольній групі як на етапі констатувального (див. підрозділ 1.3), так і на 

контрольному етапі експерименту, незважаючи на деякі розбіжності в оцінці, не 

змінилися. Зовсім інша картина виявляється в експериментальній групі. 
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 Таблиця 2.3 

Зіставлення оцінки привабливості  різноманітних видів майбутньої 

професійної діяльності слухачами контрольної та експериментальної груп 

№ 

з/п 

 

Види професійної діяльності 

КГ ЕГ 

Рангове 

місце 

Оцінка, 

% 

Рангове 

місце 

Оцінка, 

% 

1 правотворча діяльність 3 77,9 3 71,2 

2 правозастосовна діяльність 4 71,6 4 69,5 

3 експертно-консультаційна діяльність 2 78,2 2 73,8 

4 оперативно-службова діяльність 5 70,1 5 67,3 

5 організаційно-управлінська діяльність 1 81,7 1 75,3 

6 науково-дослідна діяльність 6 49,2 6 61,1 

7 педагогічна діяльність 7 41,6 7 60,7 
 

Якщо уважно подивитися на дані оцінки в процентах, то можна зразу ж 

відмітити їхню приблизну однаковість, бо середній бал коливається в межах 60-

75 балів. Це, на нашу думку, може свідчити про розширення діапазону поглядів 

слухачів щодо тих чи інших видів діяльності, до яких їх готують у межах 

спеціальності. Але, очевидно, рангові шкали як у контрольній, так і в 

експериментальній групах, не змінилися. 

У цьому сенсі маємо зазначити, що на цьому етапі експериментальної 

роботи, ставлячи це питання, нас більшою мірою цікавило, чи відбулися 

зрушення в оцінці привабливості саме таких видів професійної діяльності 

здобувачів вищої освіти рівня магістра вищих навчальних закладів МВС як 

педагогічна та науково-дослідна, бо по-перше, для підготовки спеціалістів у 

сфері правоохоронної діяльності викладач-правознавець повинен мати високу 

професійну кваліфікацію для навчання курсанта-правознавця вільно 

застосовувати теоретичні знання на практиці, а по-друге, підвищувати свій 

професійний рівень, беручи участь у науково-дослідницькій діяльності.  

Отже, акцентуючи увагу на останніх позиціях рангової шкали, які містять 

саме науково-дослідну та педагогічну діяльності (позиції №№ 6 і 7 відповідно), і 

які знову ж таки, стали аутсайдерами таблиці (див. підрозділ 1.3), ми все ж таки 

схильні вважати, що є певні зрушення в бік їхньої позитивної оцінки, про що 

свідчать кількісні показники. Тож, якщо їх порівняти в контрольній і 

експериментальній групах, то стає очевидним, що розбіжності в процентному 
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співвідношенні після експериментального навчання становлять 11,9% і 19,1%. І 

той факт, що вони подолали п’яти десятковий бар’єр, також, на нашу думку, 

може свідчити про позитивну динаміку загального розвитку дидактичної 

культури викладачів. 

З огляду на вищевикладене, ми з великою часткою впевненості можемо 

довести, що організація експериментального навчання майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів МВС, яка була спрямована на зосередження 

психолого-педагогічних дисциплін, що становлять зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти рівня магістра, на формування у майбутніх педагогів цілісного 

уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у професійній 

підготовці майбутніх правоохоронців, сприяла інтеграції дидактичних знань у 

досвід особистості фахівця, усвідомленню ним важливості психолого-

педагогічної підготовки, потреби в здійсненні педагогічної діяльності, що, на 

наш погляд, у цілому, пояснює ту динаміку рівнів розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС, що відбувалася в ході 

проведеного дослідження. 

Одним із підтверджень цього висновку є зміна показників щодо 

усвідомлення потреби слухачів у здійсненні педагогічної діяльності, про що 

свідчить зіставлення даних, що отримані нами до експерименту (див. підрозділ 

1.3; табл. 1.4) і після. Тож, аналіз результатів доводить, що значною мірою 

знизилася кількість тих опитуваних, хто, вагаючись відповісти на це питання, 

залишив її без відповіді. Якщо під час проведення діагностики таких 

респондентів було 36,8%, то на контрольному етапі процент даної групи 

знизився майже вдвічі – 18,9%. Найбільш очевидним показником покращення 

результатів опитування після експериментального навчання є той факт, що в 

сукупності більше 50% здобувачів цілком усвідомлюють (12,1%) або скоріше 

усвідомлюють (43,5%) потребу в здійсненні педагогічної діяльності (до 

експерименту таких респондентів у сукупності було 18%). Більш наочно 

отримані результати на контрольному етапі дослідно-пошукової роботи можна 

простежити на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Ступінь усвідомлення слухачами потреби у здійсненні 

педагогічної діяльності після експерименту 

Тенденція покращення результатів в експериментальній групі 

простежувалася і в процесі аналізу даних, пов’язаних із самооцінкою слухачами 

сформованості у них педагогічно значущих якостей (див. Додаток Б, п. 11). 

Опрацьовані за п’ятибаловою шкалою дані ми розмістили в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Самооцінка рівня сформованості  

педагогічно значущих якостей у слухачів  

№ 

з/п 

 

Педагогічно значущі якості 
Середній бал 

КГ  ЕГ 

1 професійна (предметна) компетентність 3,74 3,91 

2 ерудиція, широкий кругозір 3,68 4,12 

3 педагогічне мислення 1,92 3,87 

4 педагогічний такт 2,32 3,69 

5 педагогічна майстерність 1,79 3,21 

6 дидактичні здібності 1,71 3,93 

7 повага до особистості курсанта 3,41 4,64 

8 дисциплінованість 4,21 4,57 

9 культура міжособистісних стосунків 3,29 4,13 

10 вимогливість до себе та інших 4,15 4,29 

11 почуття обов’язку та відповідальності 4,12 4,32 

12 самокритичність 3,22 3,97 

 

Як випливає з таблиці, порівняно з контрольною групою, в 

експериментальній групі практично усунені розбіжності в оцінці сформованості 
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громадянських якостей, бо майже всі позиції мають середній бал або вище трьох 

(1, 3, 4, 5, 6, 12), або вище чотирьох ( № 2, 7, 8, 9, 10, 11). Порівнюючи отримані 

дані до експерименту (див. підрозділ 1.3) і після, можна простежити, що в 

контрольній групі показники майже не змінилися, тоді як в експериментальній 

групі очевидне покращення рівня самооцінки майбутніми викладачами 

сформованості таких якостей, як педагогічний такт, педагогічне мислення, 

педагогічна майстерність, дидактичні здібності. Якщо під час діагностики 

ставлення опитуваних до цих якостей і їхньої сформованості було оцінено менш, 

ніж двома балами, то те, що наразі їхній середній бал – вище трьох, може 

свідчити про явні зміни у самосвідомості слухачів у напряму їхньої орієнтації на 

дидактику вищої школи, і вказувати на правильно організовану освітню 

діяльність у процесі розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України. 

Також важливим для нас залишається виявлення рівня мотивації слухачів на 

здійснення педагогічної діяльності як показника розвитку дидактичної культури 

викладача за аксіологічним критерієм. Для виявлення позитивних зрушень 

мотивів у цьому напрямку ми вдруге використали адаптовану нами методику 

В. Ядова (див. підрозділ 1.3), запропонувавши опитуваним визначити фактори 

привабливості та навпаки, непривабливості, викладацької професії. З метою 

більшої наочності результати порівняльного аналізу представлено на рис. 2.5.  

Як наочно доводить діаграма, порівняно з констатувальним етапом 

експерименту, відбулися явні зрушення в системі мотивів слухачів, які були 

задіяні в експериментальній роботі, про що свідчить коефіцієнт значимості 

факторів привабливості викладацької професії, отриманий нами на 

формувальному етапі.  
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Умовні позначення 

1. Престиж професії       

2. Робота з курсантами      

3. Творчий характер професії     

4. Задоволення від інтелектуальної праці     

5. Наукова діяльність      

6. Постійне самовдосконалення     

7. Педагогічні здібності      

8. Інтерес до викладацької професії    

9. Матеріальне забезпечення      

10. Творча атмосфера в колективі      

11. Можливість досягнень, визнання оточуючими  

12. Вільний режим роботи   
 

Рис. 2.5. Зіставлення коефіцієнту значимості факторів привабливості 

викладацької професії на формувальному етапі експерименту 

 

Аналізуючи графіки, зображені на рис. 2.5, можна дійти таких висновків: 

по-перше, в контрольній групі показники за кожним із чинників залишилися 

майже незмінними наприкінці формувального етапу експерименту (див. 

підрозділ 1.3; рис. 1.3); по-друге, кількість визначень позитивного характеру в 

експериментальній групі перевищує ті, що мають негативну оцінку (рис. 2.5); 

по-третє, фактори привабливості педагогічної діяльності, які відображають 

мотиви професійно педагогічної спрямованості, що були виражені негативною 

полярністю на початку експериментальної роботи, та на формування яких ми 
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спрямували зусилля у процесі розробки та впровадження педагогічних умов, 

отримали позитивну оцінку і мають коефіцієнт значимості вище 0: інтерес до 

викладацької професії (позиція № 8; ЕГ – +0,48); можливість займатися 

науковою діяльністю (позиція № 5; ЕГ –+0,24); постійне самовдосконалення 

(позиція № 6; ЕГ – +0,49); задоволення від інтелектуальної праці (позиція № 4; 

ЕГ – +0,21); по-четверте, найвпливовішими чинниками для слухачів на 

контрольному етапі виявилися робота з курсантами (КЗ +0,79), можливість 

досягнень та визнання оточуючими (КЗ +0,67), творчий характер професії (КЗ + 

0,61), здібності до педагогічної діяльності (КЗ +0,57), можливість постійного 

самовдосконалення (КЗ + 0,52).  

Значне розширення спектра привабливості різноманітних чинників, що 

спонукають до здійснення педагогічної діяльності, посилення інтересу до 

викладацької професії, є досить переконливим доказом ефективності 

впровадження розроблених педагогічних умов за аксіологічним критерієм. 

Наступним кроком в аналізі ефективності експериментального навчання 

було зіставлення отриманих даних відповідно до показників праксеологічного 

критерію як сукупності практичних умінь майбутніх викладачів до здійснення 

дидактичної діяльності. Для цього нами був проведений компонентний аналіз 

педагогічних умінь за рівнями та порівняльно-зіставний аналіз ступеня 

сформованості умінь слухачів експериментальної та контрольної груп. Дані, 

отримані в результаті статистичного опрацювання за п’ятибаловою шкалою, 

наведені на рис. 2.6 і 2.7.  

Загальна оцінка отриманих даних дозволяє визначити, що цифрові 

показники, які характеризують сформованість умінь у слухачів контрольної та 

експериментальної груп до проведення експерименту (див. підрозділ 1.3) та 

після нього, показують, що в першому випадку істотних розходжень між 

опитуваними обох груп не виявлено, тоді як у другому випадку, тобто після 

проведення експериментальної роботи, істотні розходження наявні в усіх 

п’ятьох компонентах. 
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Рис 2.6. Зіставлення самооцінки педагогічних умінь слухачів 

контрольної та експериментальної груп 

 

Рис 2.7. Зіставлення оцінки експертами педагогічних умінь слухачів 

контрольної та експериментальної груп 

Найбільш сформованим, як на думку здобувачів, так і на думку експертів, в 

експериментальній групі виявився організаторський і проектувальний 

компоненти. Середній бал самооцінки поза цими показниками дорівнює 

відповідно 4,65 і 4,61 (оцінка експертів – 4,49 і 4,45 відповідно). В контрольній 

групі самооцінка становить 4,09 і 3,87 (оцінка експертів – 3,37 і 3,17 відповідно). 

Динаміка зростання найвища також саме в оцінці організаційних і 

проектувальних умінь. На нашу думку, характер експериментального навчання з 

акцентом на розроблені у межах особистісно-орієнтованого підходу відповідні 
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освітні технології та інтерактивне навчання майбутніх викладачів, зумовили 

високий рівень сформованості саме цих умінь. Цьому ж сприяло проведення 

педагогічної практики. У цілому високий рівень сформованості 

організаторського компонента педагогічних умінь має велике значення для 

подальшого зростання спеціалістів, оскільки через нього, на думку дослідників 

[273], значною мірою проявляються інші компоненти структури вмінь.  

Наступне місце за динамікою зростання в експериментальній групі 

займають конструктивні вміння (самооцінка: +1,79; експертна оцінка – +1,68). 

Наявні покращення цих показників і порівняно з контрольною групою (див. рис. 

2.6, 2.7). Середній бал конструктивного компоненту за оцінками експертів 

становив 4,42 в експериментальній групі та 3,15 – у контрольній. Можна 

припустити, що такі показники конструктивного компоненту педагогічних умінь 

викликані тим, що в ході експериментального навчання була організована 

педагогічна практика, яка надала можливість майбутнім викладачам стати 

ініціаторами реальної практичної взаємодії на основі активного самостійного 

набуття умінь і навичок професійної діяльності, засвоєння викладацького 

досвіду, яке дозволяло конструювати з великою мірою деталізації дії майбутніх 

педагогів. 

Дещо менше розходження в середньому балі й у динаміці зростання за 

комунікативним компонентом, про що свідчить низька динаміка їхнього 

розвитку протягом експериментального навчання (+1,47 – за самооцінкою до та 

після експерименту). Це ми пояснюємо тим, що отримані дані за даним 

компонентом педагогічних умінь до експерименту мали в експериментальній 

групі найвищі показники (самооцінка – 3,24 бала). І це цілком закономірно, бо 

весь характер навчально-виховного процесу у вищому закладі сприяє 

формуванню комунікативних умінь у здобувачів, і вплив експериментального 

навчання на формування цього компоненту не такий істотний і не показує таких 

високих результатів, як інші. Але ми повинні відмітити, що динамізм зростання 

комунікативних умінь (від 3,24 до 4,71 в експериментальній групі) все ж таки 

свідчить про певну ефективність експериментального навчання.  
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Зіставлення отриманих даних за останнім, гностичним компонентом, 

показує різницю в динаміці сформованості цієї групи вмінь. У контрольній групі 

зростання становило + 0,45, тоді як в експериментальній + 1,59. Саме при 

формуванні цього компонента найбільшою мірою позначилася спрямованість 

експериментального навчання на включення до практичної підготовки 

майбутніх викладачів творчих вправ, що забезпечили набуття слухачами 

здатності до правильного оцінювання результатів власної діяльності. Тому 

вміння аналізу та прогнозування виявилися добре розвинутими.  

Підтверджує позитивні зміни, що відбулися у слухачів в експериментальній 

групі за показниками праксеологічного критерію, і зіставлення самооцінки 

здобувачами власного рівня підготовки, потрібної сучасному викладачу вищої 

школи (див. Додаток Б, п. 13). Для цього їм удруге було запропоновано оцінити 

за п’ятибаловою шкалою свій рівень фахової (правової), методичної, 

дидактичної та психолого-педагогічної підготовки. Порівнюючи результати в 

контрольній та експериментальній групах, ми виявили позитивну зміну 

числових результатів. Отримані дані згруповані на рис.  2.8. 

 

Рис. 2.8. Зіставлення самооцінки слухачами контрольної та 

експериментальної груп рівня підготовки,  

необхідної викладачу вищої школи 

З першого ж погляду на діаграму стає очевидним той факт, що слухачі, які 

не брали участі в експериментальній роботі і в процес навчання яких не були 
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інтегровані розроблені нами педагогічні умови, практично не змінили своєї 

самооцінки, відповідно середній бал самооцінки їхньої підготовки, необхідної 

сучасному викладачу вищої школи, залишився майже на попередньому рівні.  

Порівнявши дані діаграми (див. рис. 2.8), які характеризують самооцінку 

опитуваних в експериментальній групі, ми відзначили позитивні зміни, що 

відбулися у слухачів, майже за всіма видами підготовки – середній бал оцінки 

респондентів підвищився і коливається від 3,8 (методична) до 4,2 (психолого-

педагогічна та дидактична), і майже зрівнявся з показниками оцінки їхньої 

фахової підготовки до проведення експериментальної роботи.  

Маємо зазначити, що спеціально організований на основі особистісно-

орієнтованих технологій та інтерактивного навчання у межах проблеми 

дослідження навчально-виховний процес був спрямований на стимулювання 

прояву у слухачів педагогічної креативності як складової дидактичної культури 

викладачів (див. підрозділ 2.1; 2.2). Тож, продовжуючи подальший аналіз 

ефективності впровадження педагогічних умов розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України, переходимо до обробки 

результатів анкетування за останнім, креативно-рефлексивним, критерієм (див. 

Додаток Б, пп. 16–20).  

Порівнюючи результати констатувального та формувального етапів 

експерименту щодо питання частоти застосування інноваційних форм і методів 

у педагогічній діяльності, ми виявили позитивну зміну статистичних даних 

(рис. 2.9). 

На відміну від констатувального етапу експериментальної роботи (див. 

підрозділ 1.3), в рази зросла кількість респондентів, які вважають, що 

застосовувати інноваційні форми і методи в освітній діяльності потрібно часто – 

42%. Якщо до цієї кількості опитуваних додати тих, хто вважає, що їх можна 

використовувати інколи (29%), як показник позитивного ставлення до цього 

питання, то ми маємо переконливу більшість опитуваних, схильних до 

використання інноватики у педагогічній діяльності. Утішним є і той факт, що 
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жоден опитуваний в експериментальній групі не відмітив положення „не 

потрібно використовувати зовсім”. 

 

Рис. 2.9. Визначення частоти використання інноваційних засобів 

навчання слухачами на формувальному етапі 

 

Відповіді на наступне питання анкети дозволило порівняти дані, отримані 

при повторному опитуванні контрольної та експериментальної груп, чи 

відчувають вони труднощі при використанні інноваційних засобів навчання. 

Зіставлення отриманих даних ми відобразили на рис. 2.10.  

 

Рис. 2.10. Зіставлення ступеня труднощів у використанні інноваційних 

засобів навчання слухачів контрольної та експериментальної груп 
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Діаграма явно вказує, що у контрольній групі не відбулося якісних змін, бо 

вони залишилися на рівні констатувального етапу експерименту (див. підрозділ 

1.3). Навпаки, в експериментальній групі більше, ніж удвічі, збільшилася 

кількість тих опитуваних, хто їх не відчуває зовсім (28%) або відчуває інколи 

(52%) (див. рис. 2.10), що, порівняно з констатувальним етапом, свідчить про 

поліпшення процентних показників щодо цього питання. Це підтверджує і той 

факт, що втричі зменшилася кількість слухачів, хто відчуває великі труднощі – 

11%. Отже, результати повторного опитування дають нам підстави вважати, що 

у здобувачів, задіяних в експериментальному навчанні, явно відбулася загальна 

позитивна динаміка розвитку педагогічної креативності як компонента 

дидактичної культури викладачів. 

Підтвердженням даного висновку слугують показники наступного питання 

в анкеті (див. Додаток Б, п. 18), в якому слухачі експертної групи, на відміну від 

констатувального етапу (див. підрозділ 1.3), віддали перевагу програмам, 

розробленим кафедрою (ЕГ – 28%), і самостійно розробленим, тобто авторським 

(ЕГ – 47%), що кардинально відрізняється від показників, отриманих у групі 

контрольній, чиї позиції залишилися майже без змін (рис. 2.11).   

 

Рис. 2.11. Зіставлення ступеня використання навчальних програм  

слухачами контрольної та експериментальної груп 

Безсумнівно, використання під час експериментальної роботи творчих 

завдань, стимулюючих прояви у слухачів педагогічної креативності на основі 



184 

застосування психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, 

емоційної підтримки, педагогічної рефлексії, сприяли озброєнню майбутніх 

викладачів необхідними дидактичними вміннями і навичками, забезпечили 

підвищення рівня їхньої професійної самостійності, розвинули здатність 

самостійно приймати науково обґрунтовані рішення на основі розуміння 

об’єктивних законів і закономірностей педагогічної діяльності.  

Цей висновок підтверджує і розподіл ставлення слухачів до застосування 

інноваційних засобів навчання в педагогічній діяльності. Для цього їм удруге 

було запропоновано з ряду положень обрати одне, яке найбільш відповідає їхній 

позиції (див. Додаток Б, п. 19). Порівнюючи результати початкового та 

підсумкового етапів експерименту в експериментальній групі, ми виявили 

позитивну зміну числових результатів. Отримані дані згруповані в табл. 2.5. 

Із першого ж погляду на таблицю, стає очевидним, що показники з перших 

двох позицій визначають відсоток тих слухачів, які позитивно ставляться до 

застосування інноваційних форм і методів у педагогічній діяльності. 

Таблиця 2.5 

Відображення ставлення слухачів до інноваційних освітніх засобів  

та їхнє впровадження в педагогічну діяльність на формувальному етапі  

№ 

з/п 

 

Ставлення 
КГ 

Оцінка, % 

ЕГ 

Оцінка, % 

1 Ставлюся до них із великим зацікавленням, 

вважаю їхнє використання пріоритетним 

напрямком сучасної педагогічної діяльності  

6,9 36,4 

2 Вважаю їхнє використання в педагогічній 

діяльності обов’язковим 

15,5 45,3 

3 Вважаю, що впровадження інноваційних 

освітніх засобів у педагогічну діяльність не 

завадить 

27,8 18,3 

4 Інноваційні освітні засоби мені нецікаві, 

тому не вважаю їхнє упровадження в 

педагогічну діяльність обов’язковим 

19,9 - 

5 Мені байдуже 29,9 - 

 

Таких у контрольній групі – 22,4%, тоді як в експериментальній групі їхня 

кількість значно вища – 81,7%. І, навпаки, останні три позиції визначають 
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нейтральне, або негативне ставлення до даного виду діяльності, а їхні показники 

свідчать, що саме експериментальне навчання сприяло посиленню інтересу 

слухачів до даного виду педагогічної діяльності та переконують в ефективності 

експерименту за креативно-рефлексивним критерієм.  

Виходячи з теоретичних установок дослідження, весь його хід було 

спрямовано на розвиток дидактичної культури викладачів, в структурі якої 

наявний такий важливий компонент як особистісно-творчий, тож не дивною 

здається така динаміка в рівні самооцінки здібностей слухачів до цього виду 

діяльності (Додаток Б, п. 14), про що свідчить діаграма, зображена на рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12. Самооцінка слухачами експериментальної групи здібностей 

до творчої педагогічної діяльності 

Тож, якщо порівняти дані етапу діагностики (див. підрозділ 1.3) і 

контрольного, то в експериментальній групі не залишилося зовсім тих слухачів, 

які б не мали здібностей до творчої педагогічної діяльності. Зі ста відсотків 

опитуваних лише 3,7% сумніваються у тому, що таких здібностей в них немає, 

значна ж частина респондентів вважають, що їх мають тією чи іншою мірою. 

Завершуючи в цілому вивчення ефективності проведеного дослідження за 

чотирма запропонованими критеріями, ми звернулися до загального аналізу й 

порівняння рівнів розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних 

закладів МВС України. Раніше за кожним із чотирьох критеріїв ми виділили три 

рівні (низький, достатній, високий) і визначили їхні конкретні показники. 
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Відповідність слухачів тому або іншому рівню є найважливішим 

самостійним показником ефективності експериментальної роботи, оскільки 

визначальним ми вважаємо загальний рівень у цілому за визначеними 

критеріями. Тому експертами була здійснена відповідна оцінка, а її результати у 

відсотковому відношенні представлені на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Зіставлення контрольної й експериментальної груп слухачів 

за загальним рівнем розвитку дидактичної культури викладачів 

За даними діаграми, відсоткове співвідношення слухачів високого рівня, що 

характеризується близьким до високого рівня ступеня прояву виділених 

показників за визначеними критеріями, в експериментальній групі становить 

59,1%, що значно перевершує результати контрольної групи – 24,5%. До 

достатнього рівня, який визначається обізнаністю з наданих питань, експерти 

віднесли 37,7% здобувачів експериментальної групи і 55,8% контрольної групи. 

Слухачів, які були занесені експертами до низького рівня, що характеризується 

низькою мірою їхнього вияву, зафіксовано 3,2% осіб експериментальної групи 

та 19,7% контрольної групи. 

Отже, здійснена в експериментальній групі наукова робота значно вплинула 

на загальний рівень розвитку дидактичної культури у майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України за визначеними нами критеріями 

(гносеологічним, аксіологічним, праксеологічним та креативно-рефлексивним). 

Це забезпечило близький до високого рівень їхньої обізнаності, а в 
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контрольній – достатній, що обґрунтовується єдністю загального навчально-

виховного процесу. Принципова ж відмінність, на нашу думку, полягає в тому, 

що експериментальне навчання здебільшого було спрямоване на досягнення 

здобувачами вищої освіти рівня магістра, як майбутніми педагогами високого 

рівня розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України.  

Аналіз статистичних даних опитування, отриманих під час дослідження 

гносеологічного критерію, доводить, що слухачі експериментальної групи 

достатньо високо опанували знання сучасної дидактики вищої школи. 

Результати анкетування щодо аксіологічного критерію свідчать, що в здобувачів 

експериментальної групи рівень сформованості системи педагогічних цінностей 

та переконання щодо здійснення педагогічної діяльності на наукових засадах 

дидактики вищої школи значно вищий за відповідні показники контрольної 

групи. Порівняння показників праксеологічного критерію показують різницю у 

рівні оволодіння низкою педагогічних умінь для здійснення освітнього процесу 

на користь здобувачів експериментальної групи. Порівняльно-зіставний аналіз 

результатів опитування стосовно креативно-рефлексивного критерію в обох 

групах засвідчує суттєві позитивні зміни в групі, задіяної в експериментальній 

роботі.  

Вищезазначений фактичний матеріал констатує якісні та кількісні зміни в 

експериментальній групі й відсутність таких значних перетворень у контрольній 

групі, що підтверджує ефективність розроблених педагогічних умов розвитку 

дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України. 

 

Висновки до розділу 2 

Наукове розроблення, обґрунтування, впровадження та аналіз ефективності 

реалізації педагогічних умов розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України, спрямованих на формування дидактичної 

культури у здобувачів вищої освіти рівня магістра вищих навчальних закладів зі 
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специфічними умовами навчання, дозволили нам дійти висновків 

узагальнюючого характеру. 

Першою визначеною нами педагогічною умовою є спрямування змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у майбутніх викладачів 

цілісного уявлення про сутність та структуру дидактики, її функції у майбутній 

викладацькій діяльності на основі контекстного підходу. Суть зазначеної умови 

полягає в насиченні змісту підготовки здобувачів темами, проблемами, 

питаннями, здатними сприяти засвоєнню ними таких дидактичних знань та 

вмінь, які віддзеркалюють сучасні теорії, концепції, закономірності, принципи, 

форми та методи організації навчально-виховного процесу та сприяють 

формуванню у слухачів когнітивної готовності та здатності до виконання 

завдань навчання курсантів, відповідно до загальної мети їхньої професійної 

освіти, і добір яких полягає в дотриманні принципів сконцентрованості 

навчальної інформації, мотивації на основі моделювання професійної діяльності, 

проблемності змісту освіти здобувачів вищої освіти рівня магістра вищих 

навчальних закладів МВС, візуалізації змісту дидактичної освіти майбутніх 

викладачів, єдності інтеграції та диференціації дидактичних знань слухачів 

тощо. 

Другою визначеною нами педагогічною умовою є забезпечення 

персоналізації процесу формування дидактичної культури майбутніх викладачів 

завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій та інтерактивного 

навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності. Сутність цієї умови 

розкривається через розуміння персоналізації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі МВС як процесу набуття суб’єктом викладацької 

діяльності загальнолюдських, суспільно-важливих, індивідуально-неповторних 

властивостей і якостей, які дозволяють оригінально виконувати роль викладача, 

творчо будувати спілкування з тими, хто навчається, активно впливати на їхню 

свідомість шляхом оновлення технологій підготовки здобувачів вищої освіти 

рівня магістра вищих навчальних закладів МВС на основі принципів включення 

кожного учасника педагогічного процесу в активну участь у процесі навчання, 
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пріоритету колективної, взаємодоповнюючої діяльності, визнання важливості та 

неповторності кожної особистості, індивідуалізації форм та методів 

педагогічного процесу, домінування позитивних оцінок діяльності над 

негативними; людяності, чуйності, толерантного ставлення викладачів й 

тактовності у навчальному і позанавчальному спілкуванні. 

Третя педагогічна умова пов’язана з насиченням педагогічної практики 

слухачів магістратури творчими завданнями, стимулюючими прояви в них 

педагогічної креативності на основі застосування психолого-педагогічних 

механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії. Доведено, 

що підвищенню якості практичної підготовки майбутніх викладачів сприяє 

збагачення програми практики творчими завданнями, стимулюючими прояви у 

практикантів педагогічної креативності на основі застосування психолого-

педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, 

педагогічної рефлексії. Застосування творчих завдань у процесі проходження 

педагогічної практики забезпечують розвиток у майбутніх викладачів низки 

педагогічних умінь (гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, 

комунікативні), оволодіння якими дозволяє педагогу здійснювати процес 

навчання курсантів, модулюючи оптимальні форми, методи, прийоми та способи 

взаємодії зі слухачами, стимулюючи прояви у майбутніх викладачів педагогічної 

креативності. Сутність третьої педагогічної умови полягає в дотримані 

педагогічних принципів: домінування інтелектуально-творчої атмосфери в 

колективі, толерантного ставлення до ідей та рішень усіх учасників педагогічної 

взаємодії, урахування індивідуальних інтересів усіх учасників педагогічної 

взаємодії в процесі творчо-пошукової діяльності, заохочення інтуїтивних ідей та 

рішень, активізації спонукальних мотивів слухачів до творчого самовираження у 

педагогічній діяльності. 

Реалізація першої педагогічної умови полягала у спрямуванні змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у майбутніх викладачів 

цілісного уявлення про сутність, структуру, функції дидактики й здійснювалася 

через: посилення підготовки викладачів магістратури до застосування 
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контекстного підходу в навчанні здобувачів; доповнення змісту навчальних 

дисциплін підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС 

інформацією з питань теорії навчання; видання посібників і методичних 

рекомендацій для підготовки слухачів на основі контекстного підходу, розробку 

та упровадження спецкурсу „Шляхи розвитку та саморозвитку дидактичної 

культури викладача у ВНЗ МВС України”, створення сторінок викладача у 

популярних серед соціальних мережах, на яких розміщувалися та постійно 

оновлювалися: лекції з теорії навчання; методичні вказівки із засвоєння 

дисциплін психолого-педагогічної спрямованості, посилання на тексти 

підручників, відеолекції, цікаві дослідження, корисні інформаційні сайти тощо. 

Друга визначена нами педагогічна умова полягала в забезпеченні 

персоналізації процесу формування дидактичної культури майбутніх викладачів 

завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивного 

навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності шляхом підвищення рівня 

професійних знань та вмінь викладачів магістратури (семінари-практикуми, 

тренінги та майстер-класи), щодо надання слухачам усебічної практичної 

допомоги у вивченні власної особистості та саморозвитку дидактичної культури; 

оновлення знань викладачів щодо наставницької діяльності; навчання 

правильному оцінюванню професійного рівня майбутнього викладача та 

обґрунтованому прийняттю рішення щодо допуску його до самостійного 

виконання професійних обов’язків. 

Розвиток професійної мотивації та професійних якостей, набуття слухачами 

дидактичних знань і вмінь відбувалися через використання особистісно-

орієнтованих та інтерактивних технологій, шляхом організації за підтримки і 

супроводу викладача самостійного виконання цілої низки різнофункціональних 

дій з вирішення різнорідних професійних проблем, із застосуванням таких 

методів і форм роботи, як ділові та рольові ігри, кейси, дискусії, презентації, 

евристичні методи, професійно-педагогічні ситуації на відпрацювання 

професійних ролей аналітика, експерта, проектанта, організатора, 

конфліктолога, посередника, адвоката, консультанта, педагога, фасилітатора, 
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помічника, дослідника тощо. Експериментальна робота передбачала також 

організацію та проведення заходів, що викликали особливий інтерес здобувачів, 

зокрема: диспутів слухачів з викладачами, прес-конференцій для здобувачів, 

зустрічей з досвідченими викладачами, професійно-психологічних тренінгів, 

засідань медіа-кав’ярні тощо. 

Упровадження третьої педагогічної умови було пов’язане з удосконаленням 

процесу проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти рівня 

магістра шляхом розробки й упровадження різних видів творчих завдань та 

використання комплексних завдань, у яких задіяні різні психологічні механізми 

(професійної ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії) шляхом 

підготовки керівників практикою до використання творчих завдань, відповідної 

роботи з методистами навчально-методичних центрів (відділів) вищих 

навчальних закладів МВС, де слухачі проходили педагогічну практику, 

оновлення програм і методичного забезпечення педагогічної практики слухачів. 

Здійснена в експериментальній групі наукова робота значно вплинула на 

загальний рівень розвитку дидактичної культури у майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України за визначеними нами критеріями 

(гносеологічним, аксіологічним, праксеологічним та креативно-рефлексивним). 

Це забезпечило близький до високого рівень їхньої дидактичної обізнаності, а в 

контрольній – достатній, що обґрунтовується єдністю загального навчально-

виховного процесу. Принципова ж відмінність, на нашу думку, полягає в тому, 

що експериментальне навчання здебільшого було спрямоване на досягнення 

слухачами високого рівня розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дослідження процесу розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України в умовах навчання в магістратурі дозволило 

дійти наступних висновків: 

1. У дисертації представлено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання наукової проблеми розвитку дидактичної культури викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України у процесі навчання в умовах 

магістратури, що виявлено в обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

педагогічних умов, які забезпечують ефективність вищезазначеного процесу.  

2. Аналіз науково-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що 

проблема розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України знаходиться в міждисциплінарному контексті наукового знання – 

філософського, культурологічного, психолого-педагогічного, а її розв’язання 

потребує врахування теоретико-методологічних засад професійної освіти, 

наукових положень культурологічного, акмеологічного, компетентнісного, 

особистісно-орієнтованого та контекстного підходів.  

3. Дидактична культура викладача вищого навчального закладу МВС 

України розглядається як складова частина загальної професійно-педагогічної 

культури, яка є логіко-структурованим особистісним утворенням, що включає в 

себе синтез таких взаємопов’язаних компонентів, як ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, технологічний, особистісно-творчий, наявність і високий ступінь 

сформованості яких є визначальною умовою успішного здійснення освітньої 

діяльності викладача вищої школи. 

4. Діагностовано рівень сформованості дидактичної культури майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України за гносеологічним, 

аксіологічним, праксеологічним і креативно-рефлексивним критеріями, трьома 

рівнями – високим, середнім, низьким. Результати діагностики серед здобувачів 

контрольної та експериментальної груп на констатувальному етапі експерименту 

засвідчили нижчий за середній і зовсім низький рівень розвитку їхньої 
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дидактичної культури майже за всіма визначеними критеріями та їхніми 

показниками. 

5. Результати дисертаційної роботи підтверджують гіпотезу дослідження, 

що полягає в припущенні про залежність ефективності розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України від сукупності 

відповідних процесу педагогічних умов. Здійснений у дисертації аналіз проблем 

теорії та практики формування дидактичної культури дозволило окреслити та 

розробити педагогічні умови її розвитку в майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України в умовах навчання в магістратурі: 

1) спрямування змісту психолого-педагогічних дисциплін на формування у 

магістрантів цілісного уявлення про сутність і структуру дидактики, її функції у 

майбутній викладацькій діяльності на основі контекстного підходу; 

2) забезпеченість персоналізації процесу формування дидактичної культури 

магістрантів завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій, 

інтерактивного навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності; 3) насичення 

педагогічної практики магістрантів творчими завданнями, стимулюючими 

прояви в них педагогічної креативності на основі застосування психолого-

педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, 

рефлексії. 

6. Теоретичне обґрунтування сукупності педагогічних умов дослідження 

дозволило комплексно впровадити її у процес підготовки магістрантів, 

спрямований на розвиток дидактичної культури викладачів. Реалізація першої 

педагогічної умови наукового дослідження полягала у спрямуванні змісту 

психолого-педагогічних дисциплін на формування у магістрантів цілісного 

уявлення про сутність, структуру, функції дидактики та здійснювалася через 

доповнення змісту навчальних дисциплін підготовки майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів МВС України інформацією з питань теорії навчання; 

видання посібників і методичних рекомендацій для підготовки магістрантів на 

основі контекстного підходу, розробку та впровадження спецкурсу „Шляхи 

розвитку та саморозвитку дидактичної культури викладача у ВНЗ МВС 
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України”, створення сторінок викладача у популярних серед соціальних 

мережах. 

Технологія впровадження другої педагогічної умови відбувалася шляхом 

застосування особистісно-орієнтованого навчання, що передбачало 

персоналізацію всіх форм і методів освітньої діяльності магістрантів: 

проведення лекцій з елементами індивідуальних пошукових завдань, 

сократичного діалогу, лекцій-візуалізацій, лекцій-практикумів, лекцій-

конференцій; семінарських занять у формах реферування, групового 

обговорення, семінару питань-відповідей, семінару-розгорнутої бесіди, 

семінару-прес-конференції; практичних занять із застосуванням методів 

педагогічних ситуацій, ділових і рольових ігор, тренінгових вправ, „мозкового 

штурму” тощо. 

Упровадження третьої педагогічної умови було пов’язане з удосконаленням 

процесу проведення педагогічної практики магістрантів через розробку та 

впровадження різних видів творчих завдань та використання комплексних 

завдань, у яких задіяні різні психологічні механізми (професійної ідентифікації, 

адаптації, емоційної підтримки, рефлексії), організацією підготовки керівників 

педагогічною практикою до використання творчих завдань, відповідної роботи з 

методистами, оновлення програм і методичного забезпечення педагогічної 

практики магістрів. Під час проходження педагогічної практики 

забезпечувалися: включення в програму практики спеціальних заходів для 

отримання суб’єктами педагогічної діяльності емоційного задоволення та 

розвитку мотивації у сфері професійної діяльності (ігор, змагань, вправ із 

психологічного розвантаження, жартів, розіграшів тощо); застосування 

магістрантами методів самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та 

самокорекції, самоорганізації; квазіпрофесійна діяльність на засадах проектного 

методу; індивідуальна допомога майбутнім викладачам у формуванні адекватної 

самооцінки, позитивного образу „Я-реального”, в усвідомленні можливості та 

шляхів досягнення „Я-бажаного”; заходи із психолого-педагогічного 

моделювання тощо. 



195 

Проаналізовано ефективність упровадження сукупності педагогічних умов 

у процес розвитку дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів 

МВС України в умовах навчання в магістратурі. Установлено близькі до 

творчого рівня зміни в експериментальній групі за всіма критеріями, які 

забезпечені впровадженням визначених педагогічних умов. 

Виконане дослідження не охоплює всіх аспектів розвитку дидактичної 

культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України. Подальшими 

напрямами науково-педагогічного вивчення проблеми ми вважаємо 

удосконалення змісту навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу 

через оновлення дидактичного матеріалу та подальші розробки його 

методичного забезпечення. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Критерії розвитку дидактичної культури викладачів ВНЗ МВС  

в умовах навчання в магістратурі 

Критерій Рівень Показники 

Гносеологіч-

ний  

Високий - – повне засвоєння сучасних дидактичних знань і 

уявлень, які потрібні для виконання 

функціональних обов’язків викладача ВНЗ; 

-  – вільне володіння понятійно-термінологічним 

апаратом сучасної дидактики вищої школи 

(сутність, структура, закономірності та принципи 

процесу навчання); 

- – глибока обізнаність у державних нормативних 

документах, що визначають зміст вищої освіти та 

вимоги до організації освітнього процесу у ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання; 

- – постійне прагнення до поширення обсягу 

дидактичних знань і уявлень щодо професійно 

важливих педагогічних цінностей, висока 

поінформованість про новітні технології навчання; 

- – високий рівень дидактичного мислення, 

сформована дидактична система викладача вищої 

школи. 

Середній - – достатнє засвоєння сучасних дидактичних знань 

і уявлень, які потрібні для виконання 

функціональних обов’язків викладача ВНЗ; 

- – у цілому правильне володіння понятійно-

термінологічним апаратом у сфері дидактики 

вищої школи; 

– обмежена поінформованість щодо державної 
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нормативної документації, що визначає зміст 

вищої освіти та вимоги до організації освітнього 

процесу у ВНЗ зі специфічними умовами 

навчання; 

- – епізодичний прояв зацікавленості у вивченні 

дидактичних знань і уявлень щодо професійно 

важливих педагогічних цінностей, 

поінформованість про новітні технології навчання 

на достатньому рівні; 

- – дидактичне мислення та дидактична система 

викладача вищої школи на стадії формування. 

Низький - – засвоєння дидактичних знань і уявлень, які 

потрібні для виконання функціональних 

обов’язків викладача ВНЗ, викликає труднощі;  

- – невизначеність у володінні основним понятійно-

термінологічним апаратом у сфері дидактики 

вищої школи; 

- – слабка обізнаність державної нормативної бази, 

що визначає зміст освіти та вимоги до організації 

освітнього процесу у ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання; 

- – відсутній прояв до вивчення дидактичних знань і 

уявлень щодо професійно важливих педагогічних 

цінностей, обмежена поінформованість про новітні 

технології навчання; 

- – низький рівень дидактичного мислення, 

дидактична система викладача вищої школи не 

сформована. 

Аксіологіч-

ний  

Високий 

 

- – стійкі переконання щодо здійснення 

педагогічної діяльності на наукових засадах 
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дидактики вищої школі; 

- – повна сформованість особистісної системи 

педагогічних цінностей (цінності-цілі, цінності-

знання, цінності-засоби, цінності-відношення, 

цінності-якості); 

- – цілеспрямована орієнтація на гуманістичні 

цінності по відношенню до себе та тих, хто 

навчається; 

- – високо розвинуті професійні якості педагога; 

- – виражена позитивна мотивація на здійснення 

педагогічної діяльності, наявне відповідальне 

ставлення до функціональних обов’язків 

викладача ВНЗ у системі МВС. 

Середній - – у цілому правильні, хоча й нестійкі переконання 

в необхідності здійснення педагогічної діяльності 

на наукових засадах дидактики вищої школи; 

- – особистісна система педагогічних цінностей 

знаходиться на стадії формування; 

- – орієнтація на гуманістичні цінності по 

відношенню до себе та тих, хто навчається, мають 

епізодичний і ситуативний прояв;  

- – неповною мірою розвинуті професійні якості 

педагога; 

- – на належному рівні виявляються позитивна 

мотивація на здійснення педагогічної діяльності 

та відповідальне ставлення до функціональних 

обов’язків викладача ВНЗ у системі МВС. 

Низький - – слабке усвідомлення необхідності здійснення 

педагогічної діяльності на наукових засадах 

дидактики вищої школи; 
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- – особистісна система педагогічних цінностей не 

сформована; 

- – відсутня орієнтація на гуманістичні цінності по 

відношенню до себе та тих, хто навчається; 

- – не розвинуті професійні якості педагога; 

- – не виявлена позитивна мотивація на здійснення 

педагогічної діяльності, наявне безвідповідальне 

ставлення до функціональних обов’язків 

викладача ВНЗ у системі МВС. 

Праксеоло-

гічний  

Високий 

 

- – точне й адекватне оцінювання та аналіз 

педагогічних явищ і процесів; 

- – творче проектування взаємодії учасників 

педагогічного процесу, постійне врахування 

перспектив професійного й особистісного 

розвитку, вміле визначення оптимальних 

прийомів та ефективних методів педагогічної 

діяльності; 

- – вміле конструювання оптимальних моделей 

педагогічного процесу, самостійне прийняття 

рішень у педагогічних ситуаціях, регулярне 

планування власних дій і дій тих, хто навчається;  

- – виражена майстерність в організації 

дидактичної діяльності, сформовані вміння 

узагальнювати педагогічний досвід, нести 

відповідальність за власні педагогічні дії та 

позиції; 

- – конструктивне регулювання міжособистісних 

відносин (вміння йти на компроміс, створювати 

позитивний емоційний клімат, керувати власним 

настроєм тощо). 
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Середній - – достатньо точне й упевнене оцінювання та 

аналіз педагогічних явищ і процесів; 

- – грамотне проектування взаємодії учасників 

педагогічного процесу, прояви врахування 

перспектив професійного та особистісного 

розвитку, достатньо вміле визначення 

оптимальних прийомів та ефективних методів 

педагогічної діяльності; 

- – упевнене конструювання моделей взаємодії 

учасників педагогічного процесу, час від часу 

самостійне прийняття рішень у педагогічних 

ситуаціях, епізодичне планування власних дій і 

дій тих, хто навчається; 

- – у цілому правильна організація дидактичної 

діяльності, наявні вміння узагальнювати досвід 

взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу, нести відповідальність за власні 

педагогічні дії та позиції; 

- – уміле, із розумінням справи, регулювання 

конструктивних міжособистісних відносин. 

Низький  - – невміле, з грубими помилками, оцінювання та 

аналіз педагогічних явищ і процесів; 

- – недоцільне проектування взаємодії учасників 

педагогічного процесу, врахування перспектив 

професійного та особистісного розвитку не 

спостерігається; 

- – невпевнене конструювання моделей взаємодії 

учасників педагогічного процесу, неусвідомлене 

прийняття рішень у педагогічних ситуаціях, 

відсутні вміння планувати власні дії та дії тих, хто 
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навчається; 

- – необдумана організація дидактичної діяльності, 

відсутні вміння узагальнювати досвід взаємодії 

учасників навчально-виховного процесу, нести 

відповідальність за власні педагогічні дії та 

позиції; 

- – формальне регулювання міжособистісних 

відносин у процесі педагогічної взаємодії. 

Креативно-

рефлексив-

ний  

Високий - – яскраво виражена здатність до розробки 

авторських інноваційних освітніх проектів; 

- – стійка перетворювальна та творча активність у 

процесі педагогічної діяльності; схильність до 

пошуку різноманітних дидактичних і методичних 

прийомів; 

- – постійна зацікавленість різними засобами 

підвищення власної дидактичної культури та 

педагогічної майстерності; 

- – характерні педагогічна імпровізація, педагогічна 

інтуїція, творчий підхід до розв’язування 

дидактичних завдань і педагогічних ситуацій; 

- – сформовані аналітико-рефлексивні здібності, 

розвинута здатність до самовдосконалення. 

Середній - – у цілому наявна здатність до розробки 

авторських інноваційних освітніх проектів; 

- – як правило, прояв активності з елементами 

творчості в процесі педагогічної діяльності; 

прагнення до пошуку різноманітних дидактичних 

і методичних прийомів; 

- – епізодичний інтерес до підвищення власної 

дидактичної культури та педагогічної 
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майстерності; 

- – достатньо виражені педагогічна імпровізація, 

педагогічна інтуїція, професійний підхід до 

розв’язування дидактичних завдань та 

педагогічних ситуацій; 

- – аналітико-рефлексивні здібності, здатність до 

самовдосконалення на стадії формування; 

Низький - – нерозвинута здатність до авторських розробок; 

- – відсутні творчість, пошук, експерименти в 

процесі педагогічної діяльності, не володіє 

дидактичними і методичними прийомами; 

- – слабко виражене прагнення до підвищення 

власної дидактичної культури та педагогічної 

майстерності; 

- – прояв догматизму та формалізму, традиційний 

підхід до розв’язування дидактичних завдань і 

педагогічних ситуацій; 

- – низький рівень аналітико-рефлексивних 

здібностей, здатність до самовдосконалення не 

сформована. 
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Додаток Б 

Методика діагностики розвитку дидактичної культури викладачів ВНЗ 

системи МВС в умовах навчання в магістратурі 

 

Шановні магістранти! 

Анкета спрямована на діагностику рівня сформованості Вашої 

дидактичної культури.  

Просимо надати відверті відповіді на питання анкети. Отримані дані 

мають конфіденційний характер. 

Спеціальність  ____________________________ Курс _____________ 

 

1. Сформулюйте визначення поняття дидактика 

Дидактика – це … В одній із клітинок поставте „+” 

– методика викладання дисциплін  

– галузь педагогіки, що вивчає процес навчання та його складові  

– галузь психології, що вивчає пізнавальну діяльність особистості  

– механізм оцінювання якості навчального процесу  

– методологічний підхід до навчального процесу  

Складно відповісти  

 

2. Як Ви розумієте визначення дидактична культура?  

Дидактична культура – це …  

3. Якими законодавчими та іншими нормативними актами визначається 

зміст вищої освіти України? (Укажіть основні нормативні документи): 

 

 

4. Як Ви оцінюєте свій рівень орієнтування в тезаурусі відповідних 

дидактичних понять (закономірності та принципи навчання, мета та зміст 

освіти, методологічні підходи до навчального процесу, сучасні освітні 

системи, процес навчання, дидактичний цикл процесу навчання, педагогічна 
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технологія, засоби навчання, інновація, новітні форми та методи навчання, 

дидактична система педагога)?  

а) низький; 

б) середній; 

в) достатній; 

г) високий; 

д) важко відповісти. 

5. Визначте, якою мірою Ви володієте тими чи іншими компонентами 

дидактичних знань (5 – глибоко володію; 4 – достатньою мірою; 3 – важко 

відповісти; 2 – знаю поверхнево; 1 – не знаю). 

1 Предмет дидактики 1 2 3 4 5 

2 Основні дидактичні поняття  1 2 3 4 5 

3 Процес навчання: сутність, структура та 

функції 

1 2 3 4 5 

4 Закономірності та принципи навчання 1 2 3 4 5 

5 Методологічні підходи до навчання  1 2 3 4 5 

6 Цілі і зміст навчання у ВНЗ 1 2 3 4 5 

7 Державні освітні стандарти 1 2 3 4 5 

8 Загальнодидактичні принципи відбору 

змісту навчання у вищій школі 

1 2 3 4 5 

9 Традиційні форми та методи навчання 1 2 3 4 5 

10 Новітні технології навчання 1 2 3 4 5 

6. Як Ви вважаєте, чи необхідно викладачам спеціальних дисциплін 

володіти теоретичним знанням сучасної дидактики? В одній із клітинок 

поставте „+”. 

1 Так  

2 Ні  

3 Складно відповісти  
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Якщо відповіли „Так”, то вкажіть найбільш значущі для Вас теми 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Якою мірою Вас цікавлять проблеми сучасної дидактики? 

(Підкресліть один із варіантів відповіді). 

а) дуже цікавлять; 

б) скоріше цікавлять, ніж не цікавлять; 

в) важко визначитися; 

г) скоріше не цікавлять, ніж цікавлять; 

д) зовсім не цікавлять. 

8. Чи відчуваєте Ви потребу у набутті дидактичних знань? (Підкресліть 

один із варіантів відповіді): 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

9. Які з видів професійної діяльності приваблюють Вас у першу чергу? 

(Підкресліть не більше трьох варіантів відповіді). 

а) правотворча діяльність (участь у розробці нормативних правових 

актів відповідно до профілю професійної діяльності); 

б) правозастосовна діяльність (здійснення дій, пов’язаних із реалізацією 

правових норм; створення юридичних документів); 

в) експертно-консультаційна діяльність (надання юридичної допомоги; 

консультування з питань права; здійснення правової експертизи нормативних 

актів); 

г) оперативно-службова діяльність (забезпечення законності та 

правопорядку; охорона суспільного порядку; профілактика, виявлення та 

припинення кримінальних злочинів; розкриття злочинів тощо); 

д) організаційно-управлінська діяльність (організація роботи малих 

колективів і груп виконавців у процесі вирішення конкретних професійних 

завдань); 
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є) науково-дослідна діяльність (проведення наукових досліджень 

відповідно до профілю своєї професійної діяльності); 

ж) педагогічна діяльність (викладання юридичних дисциплін у 

загальноосвітніх закладах, освітніх установах початкового професійного, 

середнього професійного, вищого професійного та додаткової освіти; 

здійснення правового інформування і виховання); 

10. Наскільки Ви усвідомлюєте потребу в здійсненні педагогічної 

діяльності? 

а) цілком усвідомлюю; 

б) скоріше усвідомлюю, ніж ні; 

в) скоріше ні, ніж так; 

г) зовсім не усвідомлюю; 

д) важко визначитися. 

11. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень сформованості педагогічно 

значущих якостей у себе (5 – найвищий рівень; 4 – високий рівень; 3 – 

середній рівень; 2 – низький рівень; 1 – мінімальний рівень.) 

а) професійна компетентність   5 4 3 2 1 

б) ерудиція, широкий кругозір  5 4 3 2 1        

в) педагогічне мислення   5       4 3 2 1 

в) педагогічний такт    5      4 3 2 1 

г) педагогічна майстерність   5 4 3 2 1 

д) дидактичні здібності    5 4 3 2 1 

є) повага до особистості курсанта  5 4 3 2 1 

ж) дисциплінованість    5 4 3 2 1 

з) культура міжособистісних стосунків 5 4 3 2 1 

і) вимогливість до себе та інших  5 4 3 2 1 

к) почуття обов’язку та відповідальності  5 4 3 2 1 

л) самокритичність    5 4 3 2 1  

12. Визначтеся, що Вас приваблює та що не приваблює в професії 

викладача. Біля відповідного твердження поставте „+”.  
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Приваблює Не приваблює 

1. Престиж професії 1. Немає суспільного визнання 

2. Спілкування з курсантами 2. Не знаходжу контактів з 

курсантами 

3. Творчий характер професії 3. Відсутні умови для творчості 

4. Задоволення від інтелектуальної 

праці 

4. Перевтома від розумової праці  

5. Можливість займатися науковою 

діяльністю 

5. Обов’язкова дослідницька робота 

6. Постійне самовдосконалення 6. Перепони для самовдосконалення 

7. Є здібності до педагогічної 

діяльності 

7. Відсутність педагогічних 

здібностей 

8. Інтерес до викладацької професії 8. Професія викладача мені нецікава 

9. Матеріальне забезпечення   9. Невелика зарплата 

10. Вільний режим роботи 10. Ненормований робочий день 

11. Можливість досягнень, визнання 

оточуючими 

11. Неможливість досягнути 

соціального визнання 

12. Творча атмосфера в колективі 12. Часті контакти з творчими 

людьми  

13. Інші фактори (які?) 13. Інші фактори (які?) 

13. Оцініть за п’ятибаловою шкалою рівень своєї підготовки (5 – 

найвищий рівень; 4 – високий рівень; 3 – середній рівень; 2 – низький рівень; 

1 – мінімальний рівень.) 

а) Професійна (предметна) підготовка 5 4 3 2 1  

б) методична підготовка   5 4 3 2 1 

в) психолого-педагогічна підготовка 5 4 3 2 1 

г) дидактична підготовка   5 4 3 2 1 

14. Оцініть, будь-ласка, рівень сформованості Ваших педагогічних 

умінь (5 – найвищий рівень; 4 – високий рівень; 3 – середній рівень; 2 – 

низький рівень; 1 – мінімальний рівень.): 
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а) конструювати навчальний процес  5 4 3 2 1 

б) організувати педагогічний процес 5 4 3 2 1    

в) визначати перспективні й поточні  

цілі иа завдання      5 4 3 2 1 

г) аналізувати педагогічні явища  5       4 3 2 1 

д) визначати оптимальні прийоми та  

ефективні методи педагогічної діяльності 5      4 3 2 1 

є) приймати самостійні рішення в  

процесі педагогічної взаємодії   5 4 3 2 1 

ж) планувати педагогічну діяльність з  

урахуванням потреб тих, хто навчається  5 4 3 2 1 

з) аналізувати результати власної  

діяльності       5 4 3 2 1 

і) використовувати та узагальнювати  

педагогічний досвід    5 4 3 2 1 

к) регулювати міжособистісні стосунки  5 4 3 2 1 

15. Які з перелічених нижче форм, методів тощо найчастіше 

застосовуються при викладанні фахових дисциплін? (Оберіть 1-5 варіантів 

відповідей):   

– лекції;         

– семінари;         

– бесіди;         

– диспути;        

– доповіді; 

– дискусії-симпозіуми;       

– драматизації;        

– „мозкові штурми”;       

– аналіз проблемної ситуації;      

– майстерні;        

– тренінги;         
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– дослідницькі проекти;      

– публікації в газетах і журналах;     

– рольові ігри;        

– демонстрація фільмів;       

– робота з підручником;      

– які ще _______________________. 

16. Як часто, на Ваш погляд, мають застосовуватися інноваційні форми 

та методи в педагогічній діяльності: 

а) часто; 

б) інколи; 

в) дуже рідко; 

г) не потрібно використовувати зовсім; 

д) важко відповісти. 

17. Чи відчуваєте Ви труднощі у використанні інноваційних форм і 

методів у педагогічній діяльності? 

а) ні, не відчуваю труднощів; 

б) інколи відчуваю труднощі; 

в) відчуваю великі труднощі; 

г) важко відповісти. 

18. Як Ви вважаєте, у педагогічній діяльності повинні 

використовуватися: 

а) самостійно розроблені (авторські) програми; 

б) програми, розроблені кафедрою; 

в) типові робочі програми; 

г) важко відповісти. 

19. Визначте Ваше ставлення до інноваційних освітніх засобів та 

їхнього упровадження в педагогічній діяльності: 

а) ставлюся до них із великим зацікавленням, вважаю їхнє використання 

пріоритетним напрямком сучасної педагогічної діяльності; 

б) вважаю їхнє використання в педагогічній діяльності обов’язковим; 
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в) вважаю, що впровадження інноваційних освітніх засобів у 

педагогічну діяльність не завадить; 

г) інноваційні засоби мені нецікаві, тому не вважаю їхнє впровадження в 

педагогічну діяльність обов’язковим; 

д) мені байдуже. 

20.  Чи відчуваєте Ви у себе здібності до творчої педагогічної 

діяльності? 

а) упевнений, що в мене є здібності ;   

б) майже впевнений, що в мене є здібності;   

в) думаю, що в мене є здібності;   

г) думаю, що в мене немає здібностей;    

д) упевнений, що в мене немає здібностей.   
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Додаток В 

Програма реалізації педагогічних умов розвитку дидактичної культури 

викладачів ВНЗ МВС в умовах навчання в магістратурі 

 

Умови розвитку дидактичної культури викладачів ВНЗ МВС 

України:  

– перша – спрямування змісту психолого-педагогічних дисциплін на 

формування у слухачів цілісного уявлення про сутність і структуру 

дидактики, її функції в майбутній викладацькій діяльності на основі 

контекстного підходу;  

– друга – забезпеченість персоналізації процесу формування 

дидактичної культури майбутніх педагогів завдяки застосуванню особистісно-

орієнтованих технологій, інтерактивного навчання як основи розвитку їхньої 

суб’єктності;  

– третя – насичення педагогічної практики здобувачів вищої освіти 

ступеня магістра творчими завданнями, стимулюючими прояви в них 

педагогічної креативності на основі застосування психолого-педагогічних 

механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії. 

 

І ЕТАП – ПІДГОТОВЧИЙ 

 

Цільовий компонент 

Мета реалізації першої умови: підготовка викладачів магістратури до 

застосування контекстного підходу в освітній діяльності здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра. 

Мета реалізації другої умови: підвищення рівня професійних знань і 

вмінь викладачів магістратури щодо здійснення персоналізованого навчання. 

Мета реалізації третьої умови: підготовка суб’єктів організації 

педагогічної практики до здійснення педагогічного впливу на майбутніх 

фахівців на творчих засадах із застосуванням психолого-педагогічних 
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механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, педагогічної 

рефлексії. 

Завдання реалізації першої умови:   

– об’єднання колективу викладачів значущою гуманістично-

спрямованою ідеєю, перспективним педагогічним завданням розвитку 

дидактичної культури майбутніх фахівців, мотивування їх до впровадження 

контекстного навчання в освітню діяльність здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра вищих навчальних закладів МВС;  

– досягнення єдності в питаннях оновлення та збагачення змісту, форм і 

методів навчання на основі контекстного підходу;  

– підвищення кваліфікації всіх педагогів у напрямі розвитку 

дидактичної культури майбутніх викладачів шляхом упровадження 

контекстного навчання.  

Завдання реалізації другої умови: 

– сприяти розвитку в педагогів можливостей щодо вивчення, 

узагальнення та поширення передового досвіду застосування особистісно-

орієнтованих технологій, інтерактивного навчання;  

– стимулювання бажання та здатності вносити конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення процесу підготовки майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів МВС; 

– оновлення знань викладачів щодо наставницької діяльності з 

майбутніми педагогічними кадрами вищих навчальних закладів МВС, 

підготовка педагогів до надання слухачам всебічної практичної допомоги у 

вивченні власної особистості та саморозвитку дидактичної культури;  

– навчання правильному оцінюванню професійного рівня майбутнього 

викладача та обґрунтованому прийняттю рішення щодо допуску його до 

самостійного виконання професійних обов’язків. 
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Завдання реалізації третьої умови: 

– створення команди фахівців для організації педагогічної майбутніх 

викладачів на засадах партнерського співробітництва та педагогічної 

творчості; 

– розробка програмно-методичного забезпечення практики, створення 

системи творчих завдань для слухачів-практикантів із застосуванням 

психолого-педагогічних механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, педагогічної рефлексії; 

– підготовка місць проведення практики з урахуванням індивідуальних 

бажань слухачів для забезпечення умов, максимально необхідних для 

виконання інваріантних і варіативних навчально-професійних завдань 

програми практики. 

Процесуально-методичний компонент 

Заходи щодо реалізації першої умови: 

– науково-методичні та навчально-просвітницькі семінари „Основи 

табличної структуризації та систематизації навчального матеріалу”, 

„Педагогічна мотивація майбутніх викладачів шляхом розвитку їхніх 

дидактичних знань”, „Основи створення системи обов’язкових та 

необов’язкових дидактичних завдань”, „Організація самостійного вибору 

слухачами навчальних завдань” тощо;  

– кругли столи „Дидактичні знання як предмет та засіб навчання 

здобувачів вищої освіти рівня магістр”, „Оптимальна організація контролю та 

самоконтролю слухачів” тощо;  

– обговорення „Сутність та специфіка контекстного навчання”, „Основи 

співробітництва між слухачами та викладачами” тощо;  

– диспути „Запровадження контекстного підходу до навчання майбутніх 

викладачів: за і проти”, „Викладач – джерело інформації чи організатор 

активної практичної та розумової діяльності курсантів” тощо.  
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Заходи щодо реалізації другої умови: 

– організація семінарів-практикумів для викладачів з обговорення 

питань організації особистісно-орієнтованого викладання основ педагогіки та 

психології „Основи особистісно-орієнтованого навчання: досвід підготовки 

здобувачів вищої освіти рівня магістр у ВНЗ МВС”, „Особистісно-

орієнтований підхід до навчання майбутнього правоохоронця”, „Особистісно-

орієнтований підхід до навчання та імідж викладача” тощо;  

– майстер-класи для педагогічного складу з інтерактивного навчання 

слухачів „Основи інтерактивного навчання”, „Технології інтерактивного 

навчання майбутнього викладача”, „Методика організації інтерактивного 

семінару з основ дидактики”, „Виготовлення наочності для інтерактивного 

навчання основам дидактики” тощо; 

– тренінги для викладачів магістратури щодо навчання передовим 

формам і методам індивідуально-виховної роботи з курсантами та слухачами 

„Педагогічна майстерність викладача: інтерактивний підхід”, „Сучасна 

технологія викладання та педагогічні інновації” тощо. 

Заходи щодо реалізації третьої умови: 

– підготовка для керівників педагогічної практики слухачів 

інструктивно-методичних матеріалів для підвищення ефективності практичної 

підготовки майбутніх викладачів: „Організація педагогічної творчості 

майбутнього викладача під час проходження педагогічної практики”, „Творчі 

завдання для слухачів-практикантів”; „Моніторинг професійного становлення 

майбутніх викладачів у процесі проходження педагогічної практики”; 

„Методологічні, методичні, організаційні засади практики слухачів ВНЗ МВС 

України”; „Зміст, критерії і умови формування рефлексивної готовності 

майбутніх викладачів до здійснення професійної діяльності”; 

– проведення семінарів та обговорень щодо розробки навчально-

методичного супроводу навчально-професійної діяльності слухачів-

практикантів для стимулювання педагогічної креативності майбутніх 

викладачів, збагачення їхньої діяльності заходами, в яких задіяні психолого-
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педагогічні механізми ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, 

педагогічної рефлексії; 

– проведення консультацій з метою формування у керівників практики 

настанови на організацію творчої педагогічної діяльності слухачів; 

– організація педагогічних консиліумів для зовнішньої оцінки 

дидактичної культури практикантів, визначення наявних проблем у їхній 

дидактичній підготовці, надання рекомендацій щодо професійного 

самовдосконалення, забезпечення педагогічного супроводу індивідуальної 

професійної траєкторії. 

Результативний компонент 

Результат реалізації першої умови: 

– готовність викладачів до реалізації узгоджених і поєднаних спільною 

метою і завданнями дій щодо доповнення змісту окремих дисциплін 

підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС 

навчальною інформацією з питань теорії навчання;  

– видання посібників і методичних рекомендацій для підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеееня магістра на основі контекстного підходу; 

– внесення змін до робочих програм дисциплін психолого-педагогічної 

спрямованості, оновлення та розробка текстів лекцій, питань семінарських 

занять, збагачення їх матеріалом щодо конкретної специфіки діяльності 

викладача вищого навчального закладу МВС, створення системи завдань для 

самостійної роботи; 

– розробка спецкурсу „Шляхи розвитку та саморозвитку дидактичної 

культури викладача у ВНЗ МВС України”; 

– готовність викладачів до організації освітньої діяльності із 

застосуванням засобів комп’ютерного навчання. 

Результат реалізації другої умови: 

– налагодження системи дидактичної підтримки викладачів для 

розвитку їхніх можливостей щодо вивчення, узагальнення та поширення 
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передового досвіду застосування особистісно-орієнтованих технологій, 

інтерактивного навчання;  

– підвищення у педагогів бажання та здатності вносити конкретні 

пропозиції щодо вдосконалення процесу підготовки майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів МВС; 

– підготовка викладачів до надання слухачам всебічної практичної 

допомоги у вивченні власної особистості та саморозвитку дидактичної 

культури; оновлення знань педагогів щодо наставницької діяльності. 

Результат реалізації третьої умови: 

– готовність усіх суб’єктів до організації педагогічної практики на нових 

засадах, насичення її творчими завданнями, у розв’язанні яких задіяні 

психолого-педагогічні механізми ідентифікації, адаптації, емоційної 

підтримки, педагогічної рефлексії; 

– налагодження тісної взаємодії з методистами навчально-методичних 

центрів (відділів) ВНЗ проведення практики; 

– оновлення програм і методичного забезпечення навчальної практики 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра. 

 

ІІ ЕТАП – РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Цільовий компонент 

Мета реалізації першої умови: формування у слухачів цілісного 

уявлення про основи дидактичної діяльності майбутніх викладачів, 

вироблення в них перспективного погляду, закладення можливостей щодо 

здійснення професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства. 

Мета реалізації другої умови: підготовка майбутніх викладачів до 

здійснення дидактичної діяльності, розвиток у них суб’єктної позиції, 

засвоєння та прийняття слухачами цінностей педагогічної праці, формування 

в них системи моральних орієнтирів, настанов і мотивів, викликаних 

інтересом до їхньої майбутньої педагогічної професії, стимулюючих 
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активність слухачів у процесі їхнього професійного розвитку, спрямованих на 

позитивні зміни у напрямі їхнього культурного зростання та професійного 

становлення як педагогів.  

Мета реалізації третьої умови: набуття слухачами досвіду дидактичної 

діяльності, стимулювання розвитку їхньої дидактичної культури практичними 

засобами викладацької творчості. 

Завдання реалізації першої умови: дидактичні, розвивальні, виховні, 

соціалізуючі.  

Дидактичні завдання:  

– формування теоретичного та педагогічного мислення, тобто 

оволодіння у процесі навчання не тільки знаннями, але й засобами розумової 

професійно-викладацької діяльності;  

– вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності, уміння 

відтворювати в освітній діяльності логіку наукового пізнання;  

– формування й удосконалення дидактичних знань і викладацьких 

умінь.  

Розвивальні завдання:  

– розвиток загально-навчальних умінь і навичок, індивідуальних 

пізнавальних і творчих здібностей (умінь порівнювати, зіставляти, 

синтезувати інформацію, оцінювати як сам процес, так і результат навчання, 

осмислювати, рефлексувати);  

– розвиток здатності до перегрупування ідей і зв’язків у дидактичному 

знанні;  

– формування дивергентного мислення, творчої уяви.  

Виховні завдання:  

– сприяння формуванню у слухачів суб’єктної позиції в навчально-

виховному процесі, виховання самостійності, здатності до співробітництва та 

співтворчості;  

– допомога майбутнім викладачам у самовизначенні та самореалізації.  
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Соціалізуючі завдання:  

– формування соціальних умінь і навичок, необхідних у подальшій 

викладацькій діяльності;  

– оволодіння поведінковими зразками й моделями педагогічної 

діяльності;  

– набуття життєво-професійного досвіду, розвиток навичок, необхідних 

сучасному професіоналу (володіння засобами комунікації, комп’ютерною 

технікою тощо);  

– первинна адаптація у майбутній професії, оволодіння соціально-

значущими професійними цінностями.  

Завдання реалізації другої умови:  

– розвиток ціннісно-смисловий спрямованості особистості слухачів на 

досягнення суб’єктивно-значущого у професійній діяльності та культурі;  

– розширення сфери „Я-компетентностей” майбутнього викладача, 

тобто особистісних утворень, інтегруючих в єдине ціле дидактичні знання, 

вміння і розуміння, розвиток його здатності до творчості у викладацькій 

діяльності; 

– розвиток у слухача внутрішньої відповідальності як внутрішньої 

підзвітності за все, що він робить, чому навчається – розвиток авторської 

позиції слухачів в освітньому процесі та їхньої причетності не тільки до своєї 

справи – навчання, а й до професійної діяльності, соціуму й культури в 

цілому. 

Завдання реалізації третьої умови: 

– відпрацювання вмінь точного й адекватного оцінювання та аналізу 

педагогічних явищ і процесів; 

– закріплення вмінь щодо творчого проектування взаємодії учасників 

педагогічного процесу, постійного врахування перспектив професійного й 

особистісного розвитку, вмілого визначення оптимальних прийомів та 

ефективних методів педагогічної діяльності; 
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– набуття досвіду конструювання оптимальними моделями 

педагогічного процесу, самостійного прийняття рішень у різних педагогічних 

ситуаціях, регулярного планування власних дій і дій тих, хто навчається;  

– засвоєння практичних основ організації дидактичної діяльності, 

формування вмінь узагальнювати педагогічний досвід, нести відповідальність 

за власні педагогічні дії та позиції; 

– навчання конструктивному регулюванню міжособистісних відносин 

(вміння йти на компроміс, створювати позитивний емоційний клімат, 

керувати власним настроєм тощо); 

– набуття досвіду педагогічної імпровізації, педагогічної інтуїції, 

творчого підходу до розв’язування дидактичних завдань і педагогічних 

ситуацій; 

–- розвиток аналітико-рефлексивних здібностей, здатності до 

самовдосконалення. 

Процесуально-методичний компонент 

Заходи щодо реалізації першої умови: 

– структурування змісту дидактичної освіти й оформлення навчального 

матеріалу курсів психолого-педагогічної спрямованості – „Педагогіка вищої 

школи”, „Психологія вищої школи”, „Вища освіта і Болонський процес” у 

вигляді блоків, схем, таблиць, моделей; 

– насичення змісту предметів „Педагогіка вищої школи”, „Психологія 

вищої школи”, „Вища освіта і Болонський процес” завданнями, що 

забезпечували набуття та закріплення дидактичних знань на основі 

відпрацювання загальнонавчальних умінь і навичок слухачів; 

– надання у змісті дисциплін психолого-педагогічної спрямованості 

особливої уваги тим питанням та темам, засвоєння яких сприяло 

систематизації та взаємоінтеграції всіх складових процесу навчання, 

формуванню сприйняття слухачем їх у цілісності та єдності в контексті 

основних положень теорії навчання; 
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– відбору таких змісту, форм і методів навчання, які забезпечували 

розкриття й використання набутого кожним здобувачем навчально-

професійного та життєвого досвіду; 

– постійне оновлення змісту освіти, наповнення його цікавими та 

доречними педагогічними інноваціями. 

Заходи щодо реалізації другої умови: 

– диспут слухачів із викладачами „Труднощі та переваги педагогічної 

професії”, що проводився з метою формування в усіх учасників розуміння 

впливу мотивів, інтересів, можливостей та потреб викладача на успішність 

його педагогічної праці;  

– прес-конференція для слухачів „Особливості професійної діяльності 

викладача ВНЗ МВС”, у процесі якої вони були ознайомлені зі змістом 

необхідних знань, умінь, навичок, необхідних для подолання певних 

труднощів, пов’язаних із входженням до викладацької професії; 

– зустрічі з досвідченими викладачами, які ділилися досвідом 

професійної діяльності, розповідали про цікаві педагогічні ситуації; 

– професійно-психологічні тренінги з метою розвитку позитивної 

мотивації до виконання професійних обов’язків, саморозвитку, розвитку 

навичок рефлексії, актуалізації внутрішньої роботи щодо формування 

адекватної самооцінки, „Я-концепції”, поліпшення суб’єктивного самопочуття 

та зміцнення психічного здоров’я; 

– засідання медіа-кав’ярні „Педагогічна гостинна”, де обговорювалися 

питання іміджу сучасного викладача, репрезентувалися й обговорювалися 

нові ідеї здобувачів щодо використання в освітній діяльності курсантів ВНЗ 

МВС сучасних гаджетів та технологій; 

– організація за підтримки і супроводу викладача самостійного 

виконання курсантами цілої низки різнофункціональних дій з вирішення 

різнорідних професійних проблем, із застосуванням таких методів і форм 

роботи, як ділові й рольові ігри, кейси, дискусії, презентації, евристичні 

методи, професійно-педагогічні ситуації на відпрацювання професійних ролей 
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аналітика, експерта, проектанта, організатора, конфліктолога, посередника, 

адвоката, консультанта, педагога, фасилітатора, помічника, дослідника тощо.  

Заходи щодо реалізації третьої умови: 

– консультаційні групові та індивідуальні заняття для слухачів за участі 

наставників, досвідчених викладачів, співробітників психологічної служби 

для обговорення конкретних проблемних професійних ситуацій, способів 

розв’язання складних педагогічних ситуацій, що виникають у роботі 

викладачів. Під час занять обговорювалися труднощі роботи викладача, були 

сформульовані методичні рекомендації щодо удосконалення дидактичної 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра; 

– позитивно-рольовий приклад досвідчених педагогів, внутрішньо 

мотивованих на професійну діяльність, що виступав об’єктом спостереження 

й аналізу слухачами;  

– включення в програму практики спеціальних заходів для отримання 

суб’єктами педагогічної діяльності емоційного задоволення та розвитку 

мотивації у сфері професійної діяльності (ігор, змагань, вправ із 

психологічного розвантаження, жартів, розіграшів тощо);  

– застосування здобувачами методів самодіагностики, самооцінки, 

самоконтролю та самокорекції, самоорганізації;  

– квазіпрофесійна діяльність на засадах проектного методу, навчально-

професійна діяльність з виконання завдань практики, які сприяють 

трансформації освітніх мотивів у професійні;  

– індивідуальна допомога в формуванні адекватної самооцінки, 

позитивного образу „Я-реального”, усвідомленні можливості й шляхів 

досягнення „Я-бажаного”; 

– заходи із психолого-педагогічного моделювання (попереднє 

проведення практичних занять, тренінгів та ігор, максимально наближених до 

умов службової діяльності, відтворення реальних обставин викладацької 

діяльності).  
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Результативний компонент 

Результат реалізації першої умови: 

– розвиток професійної мотивації, що базується на цілісному підході до 

здійснення професійно-викладацької діяльності, на розумінні слухачами 

змістових взаємозв’язків між психолого-педагогічними дисциплінами та 

предметами професійно-правової спрямованості; 

– підвищення рівня освіченості й педагогічної культури, розширенню 

духовного світу й набуттю справжньої інтелігентності;  

– формування готовності до постійної самоосвіти, поповнення знань з 

різних галузей педагогічної науки;  

– набуття знань, умінь та навичок щодо самовдосконалення власної 

дидактичної підготовки. 

Результат реалізації другої умови: 

– усвідомлення майбутнім викладачем своєї цінності як особистості та 

носія педагогічної професії, засвоєнню поважного ставлення до іншого 

суб’єкта педагогічної взаємодії; 

– формування у здобувачів активної життєвої позиції як основи 

успішної професійно-педагогічної діяльності; 

– набуття вольового потенціалу, розвитку вміння обирати й наполегливо 

здійснювати навчально-професійну діяльність, залежно від поставленої мети; 

– розширення спектра дидактичних умінь (гностичні, проектувальні, 

конструктивні, організаторські, комунікативні), володіння якими дозволяє 

педагогу здійснювати процес навчання курсантів, модулюючи оптимальні 

форми, методи, прийоми та способи взаємодії; 

– озброєння фахівців практичним досвідом щодо реалізації особистісно-

орієнтованих та інтерактивних технологій навчання, відповідно до сучасних 

реалій викладацької діяльності; 

– напрацювання майбутнім викладачем суб’єктного потенціалу як 

учасником дидактично насиченої педагогічної взаємодії. 

Результат реалізації третьої умови: 
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– поглиблення розуміння майбутніми викладачами суті своєї 

спеціальності у поєднанні з набуттям практично-методичної майстерності;  

– набуття вмінь самостійно приймати педагогічно обґрунтовані 

рішення, що визначають стратегію викладацької діяльності у вищому 

навчальному закладі МВС з урахуванням базових дидактичних знань та вмінь; 

– формування у слухачів дидактичної готовності та здатності до 

виконання педагогічних завдань, відповідно до загальної мети їхньої 

професійної освіти;  

– розвиток гнучкості педагогічного мислення в розв’язанні 

нестандартних професійних завдань; 

– формування у здобувачів здібності співпереживати, розуміти 

особливості розвитку курсантів, їхній внутрішній світ, мотиви поведінки;  

– розвиток наукового, діалектичного мислення, неупередженості у 

вирішенні нестандартних професійних завдань;  

– заохочення до проявів творчої фантазії та уяви у професійній 

діяльності;  

– розширення комунікативних можливостей майбутніх викладачів. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни „Шляхи розвитку та 

саморозвитку дидактичної культури викладача у ВНЗ МВС України” складена 

відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія навчання, основні 

характеристики дидактики у вищій освіті у ВНЗ МВС України, нормативно-

правове регулювання та закономірності навчання слухачів у вищому 

навчальному закладі, а також саморозвитку дидактичної культури викладачів.  

Міждисциплінарні зв’язки:  

„Основи педагогіки та психології”, що дає можливість опановувати 

дисципліни, основою яких є система „людина-людина”, та в подальшому 

вивчати „Вищу освіту і Болонський процес”, „Методику викладання у вищій 

школі та педагогічну майстерність”, „Теорію та практику виховної роботи”, 

конкретні дидактики вивчення правових дисциплін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Сутність дидактичної функції викладача вищої школи та особливості 

її реалізації. Розвиток дидактичної культури педагога: теоретичні засади. 

2. Закономірності цілісного освітнього процесу. Принципи навчання. 

Викладач як суб’єкт освітнього процесу. 

3. Зміст, форми та методи навчання слухачів ВНЗ МВС: основи 

педагогічного моделювання. 

4. Сучасні технології самоуправління та самоорганізації процесу 

розвитку дидактичної культури викладача вищої школи. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни „Шляхи розвитку та саморозвитку 

дидактичної культури викладача у ВНЗ МВС України” є формування у 

слухачів магістратури цілісного уявлення про основи дидактичної діяльності 

майбутніх викладачів, вироблення в них перспективного погляду, закладення 

можливостей щодо здійснення професійної діяльності в умовах 

інформаційного суспільства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Шляхи розвитку та 

саморозвитку дидактичної культури викладача у ВНЗ МВС України” є: 

1. Дидактичні завдання:  

– формування теоретичного та педагогічного мислення, тобто 

оволодіння у процесі навчання не тільки знаннями, але й засобами розумової 

професійно-викладацької діяльності;  

– вироблення індивідуального стилю навчальної діяльності, вміння 

відтворювати в освітній діяльності логіку наукового пізнання;  

– формування й удосконалення дидактичних знань та викладацьких 

умінь.  

2. Розвивальні завдання:  

– розвиток загальнонавчальних умінь і навичок, індивідуальних 

пізнавальних і творчих здібностей (умінь порівнювати, зіставляти, 

синтезувати інформацію, оцінювати як сам процес, так і результат навчання, 

осмислювати, рефлексувати);  

– розвиток здатності до перегрупування ідей і зв’язків у дидактичному 

знанні; 

– формування дивергентного мислення, творчої уяви.  

3. Виховні завдання:  

– сприяння формуванню у слухачів суб’єктної позиції в навчально-

виховному процесі, виховання самостійності, здатності до співробітництва та 

співтворчості;  

– допомога майбутнім викладачам у самовизначенні та самореалізації.  
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4. Соціалізуючі завдання:  

– формування соціальних умінь і навичок, необхідних у подальшій 

викладацькій діяльності;  

– оволодіння поведінковими зразками та моделями педагогічної 

діяльності;  

– набуття життєво-професійного досвіду, розвиток навичок, необхідних 

сучасному професіоналу (володіння засобами комунікації, комп’ютерною 

технікою тощо);  

– первинна адаптація в майбутній професії, оволодіння соціально-

значущими професійними цінностями.  

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, слухачі повинні: 

знати: 

– понятійно-термінологічний апарат сучасної дидактики вищої школи 

(сутність, структура, закономірності та принципи процесу навчання); 

– державні нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти та 

вимоги до організації освітнього процесу у ВНЗ зі специфічними умовами 

навчання; 

– педагогічні закономірності цілісного освітнього процесу, зокрема 

освітньої діяльності у ВНЗ зі специфічними умовами навчання МВС України; 

– сутність процесу навчання, роль та функції викладача в навчальному 

процесі; 

–  зміст та структуру дидактичної культури викладача; 

– основні принципи відбору методів навчання у вищій школі; 

– сучасні моделі організації навчання, а також основні тенденції 

реорганізації освітньої діяльності у ВНЗ зі специфічними умовами навчання 

МВС України; 

– основні методи оцінки та перевірки знань, вимоги до оцінювання 

знань, основи діагностики процесу навчання; 

– систему закладів, де відбувається процес навчання та місце ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання МВС України; 
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– передовий досвід та інновації в системі навчання; 

– основи організації дослідно-експериментальної та дослідницької 

роботи у сфері освіти; 

– шляхи та засоби розвитку дидактичної культури викладача; 

 вміти: 

– добирати та адаптувати, відповідно до мети, особливостей 

навчального процесу, навчально-програмну документацію, використовувати її 

для формування змісту освітньої діяльності;  

– проектувати, планувати, організовувати та аналізувати 

результативність навчального процесу у ВНЗ МВС;  

– обирати смислові та цільові настанови педагогічних дій, вчинків, 

приймати рішення, розв’язувати проблемні педагогічні ситуації; 

– використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою;  

– користуватися пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет.  

– реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних 

проблем. 

– будувати стратегію педагогічної роботи, спрямовану на саморозвиток 

особистості здобувача, реалізацію його творчого потенціалу, здібностей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться – 90 годин, 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Сутність дидактичної функції викладача вищої школи та 

особливості її реалізації. Розвиток дидактичної культури педагога: теоретичні 

засади. 

Тема 1. Дидактика. Дидактична функція викладача вищої школи. 

Тема 2. Дидактична культура педагога як основа успішної педагогічної 

діяльності.  

Тема 3. Сутність та специфіка дидактичної культури викладача ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання МВС. 
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Тема 4. Шляхи розвитку дидактичної культури педагога. 

Модуль 2. Закономірності цілісного освітнього процесу. Принципи 

навчання. Викладач як суб’єкт освітнього процесу. 

Тема 5. Теоретично-нормативні основи та проблеми цілісного 

освітнього процесу. 

Тема 6. Закономірності та принципи навчання. 

Тема 7. Організаційні основи освітньої діяльності. 

Тема 8. Вимоги до підготовки викладача як суб’єкта освітнього процесу. 

Модуль 3. Зміст, форми та методи навчання слухачів ВНЗ МВС: основи 

педагогічного моделювання. 

Тема 9. Зміст навчальної діяльності як фундамент базової культури 

особистості. Базова, варіативна та додаткова складові змісту освіти. 

Тема 10. Сучасні моделі організації навчання. 

Тема 11. Методи навчання. Класифікація засобів навчання. 

Тема 12. Інноваційні освітні процеси. 

Модуль 4. Сучасні технології самоуправління і самоорганізації процесу 

розвитку дидактичної культури викладача вищої школи. 

Тема 13. Основи самоуправління і самоорганізації процесу розвитку 

дидактичної культури викладача вищої школи. 

Тема 14. Інформаційні технології та медіаосвіта у самоосвіті викладача 

ВНЗ МВС. 

Тема 15. Індивідуальні-освітньо-професійні програми. 

Тема 16. Взаємодія всіх суб’єктів освітнього процесу – як основа 

розвитку дидактичної культури педагогічних кадрів. 

3. Рекомендована література до курсу  
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Постанова Кабінету Міністрів України № 1341від 23 листопада 2011 р. 

19. Положення про організацію навчального процесу в НАВС. – К. : 

НАВС, 2013. – 41 с. 

20. Яворська Г. Х. Соціально-професійна зрілість курсантів вищих 

закладів освіти МВС України : монографія / Г. Х. Яворська. – Одеса : 

ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – 408 с.  

Підручники 

21. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія : 

підруч. для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів / А. М. Алексюк ; 

Міжнародний фонд „Відродження”. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.  

22. Андрущенко В. П. Педагогіка вищої школи : підручник / 

Андрущенко В. П. та ін.. ; Дем’яненко Н. М.  АПН України ; Інститут вищої 

освіти / В. Г. Кремень (ред.). – К. : Педагогічна думка, 2009. – 256 с.  

23. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури  / 

С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 
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Навчальні посібники 

24. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / 

А. М. Алексюк. – К., 1993. – 217 с. 

25. Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в 

Україні : навч. посібник для викладачів та аспірантів вузів / В. М. Галузинський, 

М. Б. Євтух ; ІСДО ; Київський лінгвістичний ун-т. – К. : ІНТЕЛ, 1995. – 168 с. 

26. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : навч. 

посібник / О. І. Гура. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.  

27. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : навч.-метод. 

посіб. / С. І. Стрілець ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, каф. дошк. та 

почат. освіти. – Чернігів : Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – 

198 с.  

28. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / 

А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2012. – 486 с.  

29. Кузьмінський А. І. Становлення професіоналізму педагога вищої 

школи (У бесідах і роздумах) / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – 

Черкаси : [б. в.], 2013. – 228 с.  

30. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи : навч. посібник для студ. 

вищих навч. закл. / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-е вид., доп. і 

переробл. – К. : Ленвіт, 2007. –194 с. 

31. Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / 

А. А. Марушкевич, Н. В. Кошечко ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 80 с.  

32. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / 

В. Л. Ортинський. – Львів : ЦУЛ, – 2009. – 470 с.  

33. Паращенко Л. І. Тестові технології у навчальному закладі : метод. 

посібник / Л. І. Паращенко., В. Д. Леонський, Г. І. Леонська ; О. І. Ляшенко 

(наук. ред.). – К. : ТОВ „Майстерня книги”, 2006. – 217 с. 
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34. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, 

А. В. Семенова та ін. ; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид.,перероб. і доп. – К. : 

Знання, 2007.– 495 с.  

35. Романовський О. Г. Педагогіка розуміння як перспективний напрям 

розвитку вищої освіти : навч. посіб. з дисципліни „Основи педагогіки вищої 

школи” / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан; 

Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ „ХПІ”, 2014. – 259 c.  

36. Руснак І. С. Педагогіка і психологія вищої школи : навч.-метод. 

посіб. / І. С. Руснак, М. Г. Іванчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія 

Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 176 c. 

37. Сокол І. М. Впровадження квест-технології в освітній процес : навч. 

посібник / І. М. Сокол. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 108 с.  

38. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 

К. : Академвидав, 2010. – 454 с. 

39. Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. / Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук ; 

Вінницький соціально-економічний ін-т Ун-ту „Україна”. – Вінниця, 2006. – 

402 с. 

40. Шпильовий В. Д. Створення тестів та проведення тестового 

контролю якості підготовки / В. Д. Шпильовий, В. Г. Жила. – Луганськ, Вид-

во Східноукраїнського держ. ун-ту. 1997. – 78 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі іспиту. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

– поточні – бліц-опитування, індивідуальні картки, тести, письмові 

роботи з презентаційним мультимедійним матеріалом; 

– підсумкові – результати екзамену визначаються за 100-баловою 

шкалою та за системою ECTS. 
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Якщо за результатами відповіді на запитання екзаменатор вагається 

щодо виставлення слухачу певної оцінки, то він ставить йому додаткові 

уточнюючі запитання за сутністю відповіді, а якщо відповідь слухача 

оцінюється на „незадовільно”, то йому можуть бути поставлені додаткові 

запитання не за питаннями білету. 

У визначенні екзаменаційної оцінки також враховуються: 

– рівень теоретичної підготовки слухача та знання програмного 

матеріалу; 

– якість доповіді (обґрунтованість, логічність, чіткість, стислість), 

здатність упевнено та правильно відповідати на теоретичні питання; 

– уміння творчо застосовувати теоретичні знання під час відповіді на 

методичне питання. 
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Додаток  Д 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

постійно діючого семінару з підвищення професійної майстерності 

викладачів магістратури ВНЗ МВС 

 

Кількість годин: 24 

 

Лекційні Практичні 

12 12 

 

Мета роботи: підвищення рівня підготовки педагогів до свідомого, 

обґрунтованого, педагогічно грамотного сприяння розвитку в майбутніх 

викладачів дидактичної культури. 

 

Теми для обговорення:  

 

№ 

з/п 

 

Тема 
Кількість годин 

Лекційні Практичні 

1 Дидактична культура майбутнього 

викладача ВНЗ МВС, її сутність та 

складові 

2  

2 Впровадження контекстного навчання у 

процес підготовки магістрантів ВНЗ 

МВС як ефективний шлях розвитку в них 

дидактичної культури 

2  

3 Теоретичні основи контекстного 

навчання 

 2 

4 Створення програмно-методичного 

забезпечення викладання дисциплін 

психолого-педагогічної спрямованості на 

засадах контекстного навчання 

 2 

5 Персоналізоване навчання майбутніх 

викладачів:  теорія та технології 

2  

6 Розвиток суб’єктності майбутнього 

викладача ВНЗ МВС у процесі 

персоналізованого навчання 

 2 

7 Особистісно орієнтовані та інтерактивні 

технології: методи та форми організації 

навчання магістрантів ВНЗ МВС 

2  
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8 Методика організації інтерактивного 

семінару з основ дидактики 

 2 

9 Психолого-педагогічні вимоги до 

наставників. Обов’язки наставника. 

Права наставника 

2  

10 Організація педагогічної творчості 

майбутнього викладача під час 

проходження педагогічної практики 

 2 

11 Творчі завдання для магістрів-

практикантів 

2  

12 Моніторинг 

результативностіпрофесійного 

становлення майбутніх викладачів у 

процесі проходження практики 

 2 

 

 



268 

Додаток Е 

Творчі завдання 

на розвиток у слухачів педагогічної креативності  

(для проходження педагогічної практики) 

 

Завдання 1 

Розробіть та застосуйте на занятті з курсантами наочність для 

проведення лекцій з основ дидактики. Оцініть її ефективність за критеріями, 

поданими у таблиці. 
 

Критерій 

 

Показник 

Оцінка  

(від 1 до 5) 

когнітивний здатність привернути увагу та зрозумілість  

запам’ятовуваність  

ясність і конкретність формулювання навчальних 

проблем і того, як можна взяти участь у їхньому 

вирішенні 

 

здатність зробити питання, порушені у лекції, 

актуальними для аудиторії 

 

афективний здатність викликати адекватну емоційну реакцію 

цільової аудиторії 

 

лаконічність  

оригінальність виконання  

легкість сприйняття  

конативний здатність до створення мотивації до самонавчання  

створення у курсанта почуття причетності до 

порушеної проблеми 

 

створення умов для формування або позитивної 

зміни установки на навчання 

 

професіоналізм виконання  
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Завдання 2 

Розробіть та апробуйте програму діяльності викладача з адаптації 

першокурсників до умов навчання за кредитно-модульною системою, 

дотримуючись такої послідовності: 
 

Компоненти діяльності Сутність компоненту 

проблема –  

мета діяльності –   

суб’єкт –  

об’єкт –  

завдання –  

принципи –   

зміст –   

підготовка до навчання: режим навчальної діяльності  

„робочий стіл” студента-першокурсника  

набуття досвіду спільної групової діяльності  

оцінювальна діяльність в умовах Болонської системи 

навчання 

 

індивідуальне консультування викладача – ефективний 

шлях підвищення знань з предмета 

 

основні підходи до виконання ІНДЗ  

організація самонавчання  

інше  

 

Завдання 3 

Розробіть за наведеним алгоритмом і апробуйте на практиці 

просвітницьку програму „Педагогіка – правоохоронцю”: 

мета діяльності –  

суб’єкт – 

об’єкт – 

завдання: 1..; 2..; 3... 
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зміст: 
Дата Назва заходу Зміст заходу Форма проведення 

    

    

    

    

 

Завдання 4 

Розробіть і впровадьте інтернет-мотиватори для формування інтересу до 

навчання у курсантів-правоохоронців. 

 

Завдання 5 

Розробіть і апробуйте окремі модулі програми викладання дисциплін 

психолого-педагогічного циклу. 

 

Завдання 6 

Розробіть і апробуйте програму занять педагогічного гуртку за схемою: 

мета діяльності –  

суб’єкт – 

об’єкт – 

завдання: 1..; 2..; 3…. 

зміст: 
Дата Назва заняття Зміст заняття Форма проведення 

    

    

    

    

 

Завдання 7 

Розробіть заняття-„ситуацію успіху” для курсантів, які не встигають у 

навчанні. 

 

Завдання 8 

Створіть програму саморозвитку дидактичної культури викладача. 

Реалізуйте її під час підготовки до навчальних занять у процесі проходження 

педагогічної практики. Проаналізуйте результат. 
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