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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність 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 тільки виконувати свої професійні 
обов’язки, але й володіти високим рівнем сформованості дидактичної 
культури. Процес підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури в 
цілому вимагає 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 
рівня магістр 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, 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 
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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 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 
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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. 

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 рівня магістр, 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 рівня магістр;  

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 підготовки фахівців в 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 
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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);  

– удосконалено зміст навчальних дисциплін психолого-педагогічного 
циклу за рахунок збільшення тем дидактичної спрямованості та впровадження 
в освітню діяльність здобувачів вищої освіти рівня магістр 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 
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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 
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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 
предмет, мету, гіпотезу, завдання, методи дослідження, розкрито методологічні 
та теоретичні засади, наукову новизну та практичне значення дисертаційної 
роботи, відображені відомості про апробацію й упровадження одержаних 
результатів в освітню діяльність вищих навчальних закладів зі специфічними 
умовами навчання.  

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади розвитку 
дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС 
України” – досліджено питання формування дидактичної культури майбутніх 
викладачів правових дисциплін в умовах магістратури як психолого-
педагогічної проблеми, надані сутнісні характеристики дидактичної культури, 
діагностовано вихідний стан дидактичної культури здобувачів вищої освіти 
рівня магістр, як майбутніх викладачів вищих навчальних закладів МВС 
України. 

У процесі виконання дисертаційної роботи було визначено, що 
дослідження питання розвитку дидактичної культури викладачів вищих 
навчальних закладів МВС в умовах навчання в магістратурі є достатньо 
багатогранним, бо містить складний понятійний апарат і об’єднує наукову 
літературу, яка розкриває формування дидактичної культури через поняття 
професійно-педагогічної майстерності, компетентності та професійної зрілості 
майбутніх магістрів; наукові напрацювання з формування дидактичної 
культури з акцентом на професійну готовність як акмеологічний феномен; а 
також наукові дослідження, які безпосередньо присвячені розкриттю проблеми 
з використанням самого поняття „дидактична культура”. 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 наукових джерел 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 в себе фахові знання, педагогічний досвід і педагогічну техніку. Всі 
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ці складники цілком співвідносяться з викладацькою діяльністю педагога і 
можуть становити ядро його дидактичної культури. 

Аналіз 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, вміння та 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. 

Вивчення наукових досліджень, безпосередньо присвячених 
формуванню дидактичної культури, з огляду на саме поняття „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. 

Виокремлено наукові ідеї та погляди науковців, що змістовно наблизили 
нас до визначення особистісного трактування поняття „дидактична культура”, а 
саме: 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 освітньої 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 є дидактичні знання, що відображають сучасні теорії, концепції, 
закономірності, принципи, форми та методи організації освітнього процесу. 

Основою технологічного компонента є дидактичні вміння (гностичні, 
проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні), володіння 
якими дозволяє педагогу здійснювати освітню діяльність, моделюючи 
оптимальні форми, методи, прийоми та способи взаємодії зі здобувачами вищої 
освіти. 

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. 
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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.  

Експеримент проводився на базі вищих навчальних закладів зі 
специфічними умовами навчання МВС України: Національної академії 
внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, Луганського державного університету внутрішніх справ  
ім. Е. О. Дідоренка та Національної академії Національної гвардії України.  

Відповідно до завдань дослідження, нами було виділено загальну 
вибіркову сукупність слухачів магістратури у кількості 462 осіб, яка, в свою 
чергу, була поділена на низку вибірок. Перша вибіркова сукупність – 
магістранти спеціальності „Правознавство”, у 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 
викладачі психолого-педагогічних навчальних дисциплін вищих навчальних 
закладів МВС зі специфічними умовами навчання, заступників начальників 
інститутів (факультетів) із навчально-методичної та наукової роботи, які грали 
роль експертів. 

Здійснений аналіз свідчить, що низький рівень знань магістрантів з 
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. 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. 

У другому розділі – „Наукове обґрунтування та експериментальна 
перевірка педагогічних умов розвитку дидактичної культури викладачів 
вищих навчальних закладів МВС України” – змістовно обґрунтовано та 
науково розроблено, відповідно до проблематики нашого дослідження, 
сукупність педагогічних умов; розроблені педагогічні умови упроваджено у 
практику підготовки магістрів правознавства вищих навчальних закладів МВС 
України та виявлено ступінь їхньої ефективності. 

Педагогічні умови визначено як спеціально створені, цілеспрямовані та 
педагогічно керовані обставини, вимоги, чинники, здатні вдосконалювати 
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процес підготовки магістрантів у вищих навчальних закладах МВС, 
упорядковувати його компоненти (мета, завдання, принципи, зміст, форми, 
методи тощо), спрямовуючи їх на розвиток у майбутніх фахівців дидактичної 
культури, зокрема забезпечуючи поступ таких її взаємопов’язаних 
компонентів, як ціннісно-мотиваційний, когнітивний, технологічний, 
особистісно-творчий, наявність та високий ступінь сформованості яких в 
особистості викладача вищої школи є основою успішного здійснення ним 
освітньої діяльності. 

Ґрунтуючись на узагальнених вище теоретичних положеннях і 
визначених раніше проблемах, виявлених нами у процесі аналізу теорії та 
практики, визначено три педагогічні умови розвитку дидактичної культури 
викладачів вищих навчальних закладів МВС України в умовах навчання в 
магістратурі. 

З’ясовано, що суть першої педагогічної умови – 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 – полягає у насиченні 
змісту підготовки магістрантів темами, проблемами, питаннями, здатними 
сприяти засвоєнню слухачами таких дидактичних знань і вмінь, які 
віддзеркалюють сучасні теорії, концепції, закономірності, принципи, форми та 
методи організації освітнього процесу і сприяють формуванню у магістрантів 
когнітивної готовності та здатності до виконання завдань навчання майбутніх 
правоохоронців, відповідно до загальної мети їхньої професійної освіти.  

Обґрунтовуючи першу педагогічну умову, враховували, 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 в 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. 

Другою визначеною нами педагогічною умовою є забезпечення 
персоналізації процесу формування дидактичної культури магістрантів 
завдяки застосуванню особистісно-орієнтованих технологій та 
інтерактивного навчання як основи розвитку їхньої суб’єктності.  

Встановлено, що сутність цієї педагогічної 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 зі здобувачами вищої освіти, активно 
впливати на їхню свідомість шляхом оновлення технологій підготовки 
здобувачів вищої освіти рівня магістр у вищому навчальному закладі МВС 
України. 
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Стимулювання магістрів 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 
магістранта сприймається як така, що вже має свою життєву історію, є 
інтегрованою у певне культурне середовище, має властивості суб’єктності й 
індивідуальної самобутності, самореалізується в різних видах життєдіяльності, 
що вільно обираються нею, та знаходиться в процесі саморозвитку, пошуку 
смислів і власної індивідуальності. 

Третя педагогічна умова пов’язана з насиченням педагогічної практики 
магістрантів творчими завданнями, стимулюючими прояви в них педагогічної 
креативності на основі застосування психолого-педагогічних механізмів 
ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, рефлексії. 

Характеризуючи сутність третьої педагогічної умови, виходимо з 
припущення, що підвищенню якості практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти рівня магістр сприятиме збагачення програми педагогічної практики 
творчими завданнями, стимулюючими прояви у слухачів-практикантів 
педагогічної креативності на основі застосування психолого-педагогічних 
механізмів ідентифікації, адаптації, емоційної підтримки, педагогічної 
рефлексії. 

Обґрунтовано, 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 освітній процес, модулюючи оптимальні форми, методи, прийоми 
та способи взаємодії зі здобувачами вищої освіти, стимулюючи прояви у 
майбутніх викладачів педагогічної креативності. 

Класифіковано творчі завдання, застосування яких є доречним у ході 
організації педагогічної практики магістрантів вищих навчальних закладів 
МВС України за механізмами, що задіяні при їхньому вирішенні. Зокрема, 
визначено: творчі завдання, у вирішенні яких задіяний механізм ідентифікації, 
забезпечують розвиток у магістранта професійної цілісності, тотожності 
обраній педагогічній спеціальності, визначеності у подальшій діяльності, разом 
із становленням процесів самовизначення та самоорганізації; вправи на 
адаптацію забезпечують активізацію професійної позиції магістрантів, 
характеризуються не тільки пристосуванням, але й входженням фахівця до 
активної професійної діяльності; творчі вправи з емоційної підтримки слухачів-
практикантів забезпечують включення магістранта у незвичні для нього 
професійні ситуації, отримання нового професійного досвіду, подолання 
психологічних бар’єрів; вправи на рефлексію, забезпечують розвиток у 
магістрантів свідомого ставлення до регулювання й контролю свого мислення 
та педагогічних дій. 
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Формувальний експеримент включав упровадження розробленої нами 

сукупності педагогічних умов у процес підготовки здобувачів вищої освіти 
рівня магістр експериментальної групи. Цей етап експерименту проводився в 
період навчання слухачів обох груп (експериментальної та контрольної), 
відповідно до спеціально розробленої програми. 

Науково обґрунтоване й практично доцільне упровадження розроблених 
педагогічних умов здійснювалося нами особисто у співпраці з керівництвом 
факультетів, викладачами кафедр педагогіки, працівниками психологічної 
служби вищих навчальних закладів, методистами навчально-методичного 
центру та навчальних відділів, з якими проводилися семінари-практикуми, 
тренінги та майстер-класи щодо посилення підготовки викладачів магістратури 
до розвитку дидактичної культури магістрантів. 

Реалізація першої педагогічної умови 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 
України”; створення сторінок викладача у популярних соціальних інтернет-
ресурсах тощо. 

Задля сприяння переведенню інформаційної складової змісту 
педагогічної освіти у знання 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 магістрантів з методичним забезпеченням 
навчальних дисциплін для свідомої поточної аудиторної та самостійної 
навчальної роботи. Доречним виявилося й використання у викладанні 
психолого-педагогічних навчальних дисциплін засобів елементів 
комп’ютерного навчання через упровадження в освітній процес презентацій 
PowerPoint та інших мультимедійних розробок, створених як викладачами, так і 
магістрантами. 

У ході упровадження в освітню діяльність вищих навчальних закладів 
МВС другої визначеної нами педагогічної умови у підготовці здобувачів вищої 
освіти рівня магістр використовувалися особистісно-орієнтовані й інтерактивні 
технології; в умовах персоналізованої підтримки та супроводу викладачем 
організовувалося самостійне виконання слухачами магістратури цілої низки 
різнофункціональних дій із вирішення професійних завдань; застосовувалися 
такі методи і форми 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, помічника, дослідника тощо.  
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Експериментальна робота полягала в організації та проведенні 

інтерактивних заходів, що викликали особливий інтерес магістрантів, зокрема: 
диспутів із викладачами, прес-конференцій для магістрантів, зустрічей із 
досвідченими викладачами, професійно-психологічних тренінгів, засідань 
медіа-кав’ярні тощо. 

Застосування особистісно-орієнтованого навчання було пов’язано з 
персоналізацією 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 та рольових ігор, тренінгових вправ, „мозкового 
штурму” тощо. 

Експериментальна апробація третьої педагогічної умови передбачала: 
систематичне здійснення консультаційних групових та індивідуальних занять 
для магістрантів за участі наставників, досвідчених викладачів, співробітників 
психологічної служби; позитивно-рольовий приклад викладацького складу 
кафедр, які проводили педагогічну практику, внутрішньо мотивованих на 
професійну діяльність; 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 
магістрантами 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.  

Велике значення у реалізації завдань педагогічної практики магістрантів 
відігравало підкріплення їхньої навчально-викладацької діяльності 
позитивними педагогічними стимулами, що забезпечувалося: створенням і 
підтриманням викладачами та методистами ситуації успіху, загальної 
доброзичливої атмосфери під час практики; урахуванням потреб слухачів як 
повноправних суб’єктів педагогічної взаємодії, створенням ситуації вільного 
вибору; дотриманням балансу між вимогами та здібностями магістрантів 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.  

Процес упровадження сукупності педагогічних умов розвитку 
дидактичної культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України в 
умовах магістратури дав нам змогу здійснити аналіз ефективності їхньої 
реалізації та порівняти результати констатувального й формувального етапів 
експерименту. Результати представлено в таблиці. 
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Таблиця 

 
Динаміка рівнів розвитку дидактичної культури викладачів вищих 

навчальних закладів МВС України, згідно з критеріями (%) 
 
Рівні 

низький достатній високий 
КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К
ри
те
рі
ї  

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

ГК 48,6 18,5 48,5 2,7 35,9 56,6 35,6 37,1 15,5 24,9 15,9 60,2 
АК 50,3 19,1 50,6 3,4 35,1 55,0 35,3 39,0 14,6 25,9 14.1 57,6 
ПК 50,8 21,1 50,4 3,6 33,8 54,8 34,5 35,8 15,4 24,1 15,1 60,6 
КРК 49,5 20,1 48,4 3,1 34,9 56,8 35,0 38,9 14,4 23,1 14,9 58,0 
УП 49,8 19,7 49,4 3,2 34,9 55,8 35,1 37,7 15,1 24,5 15,1 59,1 

 
Умовні позначки: 

ГК – гносеологічний критерій; АК – аксіологічний критерій; ПК – праксеологічний критерій;  
КРК – креативно-рефлексивний критерій; КГ – контрольна група; ЕГ – експериментальна група;  
КЕ – констатувальний етап; ФЕ – формувальний етап; 
УП – узагальнювальний показник сформованості дидактичної культури.  

 
За даними таблиці, узагальнювальний показник високого рівня 

сформованості дидактичної культури за визначеними критеріями на 
формувальному етапі в експериментальній групі становить 59,1%, що значно 
перевершує результати контрольної групи – 24,5%. Узагальнювальний 
показник достатнього рівня розвитку дидактичної культури після проведення 
експерименту виявив 37,7% слухачів експериментальної групи і 55,8% – 
контрольної групи. Низький рівень загального прояву показників за 
виділеними критеріями зафіксовано експертами у 3,2% осіб експериментальної 
групи та 19,7% контрольної групи. Динаміка рівнів розвитку дидактичної 
культури викладачів вищих навчальних закладів МВС України, згідно з 
критеріями, довела ефективність експериментальної роботи. 
 

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.  
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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 вищої освіти рівня магістр контрольної та експериментальної груп 
на констатувальному етапі експерименту засвідчили нижчий за середній та 
зовсім низький рівень розвитку дидактичної культури майже за всіма 
визначеними критеріями та їхніми показниками. 

5. Результати дисертаційної роботи підтверджують гіпотезу 
дослідження, що полягає в припущенні залежності 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 дозволив 
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 
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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 України”; створення сторінок викладача у популярних соціальних 
інтернет-ресурсах. 

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 і 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. 

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 



16 
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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У дисертації розглянуто розвиток дидактичної культури майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України в умовах навчання в 
магістратурі. Науково-педагогічний аналіз літератури з проблеми вивчення 
показав, що відсутня цілісна комплексна теоретико-методична розробка даного 
питання. 

Досліджено дидактичну культуру як психолого-педагогічну проблему. 
Узагальнено існуючі підходи до тлумачення ключового поняття дослідження, 
що дало підстави трактувати власне визначення феномена „дидактична 
культура”, яке розуміється як логіко-структуроване особистісне утворення, 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. 

Діагностовано рівні сформованості дидактичної культури магістрантів 
вищих навчальних закладів МВС України за гносеологічним, аксіологічним, 
праксеологічним і креативно-рефлексивним критеріями і їхніми показниками 
на констатувальному етапі експерименту. Результати діагностики серед 
магістрантів контрольної й експериментальної груп на констатувальному етапі 
експерименту показали сформованість дидактичної культури майбутніх 
викладачів на рівнях нижче середнього і дуже низькому. 

На основі широкої джерельної бази змістовно обґрунтовані, науково 
розроблені й упроваджені педагогічні умови розвитку дидактичної культури 
майбутніх викладачів вищих навчальних закладів системи МВС України в 
умовах навчання в магістратурі. 

Проаналізовано ефективність упровадження сукупності педагогічних 
умов у процес вивчення психолого-педагогічних і спеціальних навчальних 
дисциплін, спрямованих на формування та розвиток дидактичної культури 
майбутніх викладачів правових дисциплін. Встановлені якісні, близькі до 
високого рівня зміни в експериментальній групі за всіма критеріями. 
Ґрунтуючись на статистичних результатах повторного анкетування, 
констатована ефективність розвитку дидактичної культури викладачів вищих 
навчальних закладів МВС України в процесі навчання в магістратурі, 
забезпечена впровадженням сукупності певних педагогічних умов. 

Ключові слова: дидактична культура, педагогічна культура, педагогічна 
майстерність, педагогічні умови, навчання в магістратурі, викладачі, 
психолого-педагогічні навчальні дисципліни. 

 
Плаксин А. А. Педагогические условия развития дидактической 

культуры преподавателей высших учебных заведений МВД Украины. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 
образования. – Государственное высшее учебное заведение „Донбасский 
государственный педагогический университет”. – Славянск, 2016. 
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В диссертации рассмотрено развитие дидактической культуры будущих 

преподавателей высших учебных заведений МВД Украины в условиях 
обучения в магистратуре. Научно-педагогический анализ литературы по 
проблеме изучения показал, что отсутствует целостная комплексная теоретико-
методическая разработка данного вопроса. 

При решении поставленных в роботе задач использовались методы 
исследования теоретического уровня – анализ научной литературы, раскрытие 
основных дефиниций; синтез, сравнение, классификация, обобщение, 
систематизация материалов для теоретического обоснования педагогических 
условий развития дидактической культуры; эмпирического уровня – 
диагностические, обсервационные, педагогический эксперимент; 
статистического уровня – обработка полученных данных и установление 
количественной зависимости между изучаемыми явлениями и процессами. 

Исследована дидактическая культура как психолого-педагогическая 
проблема. Обобщены существующие подходы к толкованию ключевого 
понятия исследования, что дало основания трактовать собственное 
определение феномена „дидактическая культура”, которое понимается как 
логико-структурированное личностное образование, включающее в себя синтез 
таких взаимосвязанных компонентов, как ценностно-мотивационный, 
когнитивный, технологический, личностно-творческий, наличие и высокая 
степень сформированности которых выступает определяющим условием 
успешного осуществления образовательной деятельности преподавателя 
высшей школы.  

Диагностированы уровни сформированности дидактической культуры 
по гносеологическому, аксиологическому, праксеологическому и креативно-
рефлексивному критериям и их показателям на констатирующем этапе 
эксперимента. Результаты диагностики контрольной и экспериментальной 
групп на констатирующем этапе эксперимента показали сформированность 
дидактической культуры будущих преподавателей на уровнях ниже среднего и 
очень низком. 

На основе широкой базы источников содержательно обоснованы, научно 
разработаны и внедрены педагогические условия развития дидактической 
культуры будущих преподавателей высших учебных заведений МВД Украины 
в условиях обучения в магистратуре, состоящие в: 1) направленности 
содержания психолого-педагогических дисциплин на формирование у 
магистрантов целостного представления о сущности и структуре дидактики, ее 
функции в будущей преподавательской деятельности на основе контекстного 
подхода; 2) обеспеченности персонализации процесса формирования 
дидактической культуры магистрантов, благодаря применению личностно-
ориентированных технологий, интерактивного обучения как основы развития 
их субъектности; 3) насыщении педагогической практики магистрантов 
творческими заданиями, стимулирующими проявления в них педагогической 
креативности на основе применения психолого-педагогических механизмов 
идентификации, адаптации, эмоциональной поддержки, рефлексии.  
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Проанализирована эффективность внедрения совокупности 

педагогических условий в процесс психолого-педагогических и специальных 
учебных дисциплин, направленных на формирование и развитие 
дидактической культуры будущих преподавателей правовых дисциплин. 
Установлены качественные, близкие к высокому уровню изменения в 
экспериментальной группе по всем критериям. Опираясь на статистические 
результаты повторного анкетирования, констатирована эффективность 
развития дидактической культуры преподавателей высших учебных заведений 
МВД Украины в процессе обучения в магистратуре, обеспеченная внедрением 
определенных педагогических условий. 

Ключевые слова: дидактическая культура, педагогическая культура, 
педагогическое мастерство, педагогические условия, обучение в магистратуре, 
преподаватели, психолого-педагогические учебные дисциплины. 

  
Plaksin A. A. Pedagogical conditions of development of didactic culture 

of teachers of higher educational institutions of the MIA of Ukraine. – 
Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical 
sciences, specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – State 
Higher Educational Institution „Donbass State Pedagogical University”. − Sloviansk, 
2016. 

The thesis deals with a subject of the didactic culture development of the 
prospective teachers of MIA educational institutions in Master’s programme.    

Research is focused on the didactic culture development of prospective legal 
disciplines teachers in Master’s programme as psychological and pedagogical 
problems. In the dissertation the essence characteristics of the didactic culture is 
described. Baseline study of the didactic culture of postgraduates the MIA 
educational institutions of Ukraine is conducted. 

Based on wide range of sources pedagogical conditions of didactic culture 
development of prospective teachers of MIA educational institutions in Master’s 
programme are substantiated and researched; pedagogical conditions are introduced 
to the study of psychology-pedagogical and special disciplines; the effectiveness of 
pedagogical conditions implementation to the process of psychology-pedagogical 
and special disciplines, aimed at the formation of postgraduates’ didactic culture, is 
analyzed. 

Keywords: didactic culture, pedagogical culture, pedagogical skills, 
pedagogical conditions, do the masters, teachers, psycho-pedagogical disciplines.  
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