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УНІВЕРСИТЕТУ 
У статті розглядається проблема формування технологічної 
культури викладача як складової його педагогічної майстерно-
сті. Визначено головні завдання та накреслено шляхи розв’я-
зання зазначеної проблеми. Проаналізовано взаємозв’язок по-
нять “педагогічна майстерність викладача”, “культура” та 
“технологічна культура викладача педагогічних дисциплін”. 
Ключові  слова :  педагогічна майстерність, культура, тех-
нологічна культура, викладач педагогічних дисциплін, техно-
логічна культура викладача педагогічних дисциплін. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтегруван-

ня української педагогічної освіти в європейський освітній 
простір і ті зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, 
вимагають від сучасного викладача ціннісного самовизна-
чення та вільного вибору стратегій і тактик у педагогічній 
діяльності, підвищення рівня загальнопедагогічної і профе-
сійної культури. Важливим аспектом у розв’язанні цих за-
вдань є глибоке розуміння педагогами тенденцій розвитку 
сучасної освіти, зміни освітніх парадигм, моделей здобуття 
знань, і відповідно вибір оптимальних педагогічних техно-
логій у професійній діяльності. Технологічна культура ви-
кладача університету є важливою передумовою для досяг-
нення якісної викладацької діяльності та вищої освіти в ці-
лому. Формування технологічної культури викладача педа-
гогічних дисциплін університету сприятиме модернізації 
навчально-виховного процесу на шляху до європейського 
рівня вищої педагогічної освіти України.  

Аналіз досліджень за проблемою. Значний інтерес для 
розуміння суті культури викладача до використання педаго-
гічних технологій у сучасному університеті мають дослі-
дження вітчизняних та зарубіжних учених про свідомість, 
самосвідомість, самопізнання людини (М. А. Бердяєв, М. Й. Бо-
ришевський, І. С. Кон, Г. Г. Кириленко, О. М. Леонтьєв, 
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С. Л. Рубінштейн, Р. Берне, С. Куперсміт, К. Роджерс, 
П. Тейяр де Шарден, Р. Штайнер та ін.). 

З огляду на викладене стає очевидною актуальність про-
блеми формування технологічної культури магістранта та 
молодого викладача університету до використання сучасних 
освітніх технологій, наприклад, кредитної, модульної, прое-
ктної, рейтингової та ін. Ця проблема, на жаль, не досить 
повно висвітлюється у наукових дослідженнях, але, як по-
казує аналіз досвіду роботи багатьох університетів останніх 
років, увага приділялась лише несистемному використанню 
модульної технології, окремим її аспектам. Наприклад, фор-
мувалась готовність викладача до читання лекцій. При роз-
гляді робіт зазначеної тематики можна помітити, що існує 
специфічний підхід до її визначення з точки зору різномані-
тності педагогічних спеціальностей у вищій школі. Проте 
недостатньо висвітленим у науковому та науково-методич-
ному аспекті залишається формування технологічної куль-
тури викладача педагогічних дисциплін як важлива умова 
розвитку його педагогічної майстерності.  

Об’єктом нашого дослідження стала педагогічна майстер-
ність викладача університету. Відповідно предметом дослі-
дження виступають організаційно-педагогічні умови форму-
вання технологічної культури викладача педагогічних дис-
циплін в університеті як складової його педагогічної майсте-
рності. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експе-
риментальна перевірка організаційно-педагогічних умов фо-
рмування технологічної культури викладача педагогічних 
дисциплін в університеті як складової його педагогічної 
майстерності. Для реалізації мети дослідження визначено 
наступні завдання: 

1. Виявити ступінь дослідженності проблеми педагогічної 
майстерності викладача у контексті реалізації технологі-
чного підходу в педагогічній теорії і освітній практиці. 

2. Розкрити сутність поняття “технологічна культура ви-
кладача педагогічних дисциплін”, виявити його зміст, 
особливості та закономірності. 

3. Виявити якісні показники, критерії та рівні формуван-
ня технологічної культури викладача педагогічних дис-
циплін. 
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4. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови форму-
вання технологічної культури викладача педагогічних 
дисциплін як складової його педагогічної майстерності. 

Для розв’язання завдань нашого дослідження вважаємо 
за необхідне співвіднести поняття “педагогічна майстерність 
викладача”, “культура” та “технологічна культура виклада-
ча педагогічних дисциплін” та проаналізувати взаємозв’язок 
між ними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічна 
майстерність, без сумніву, є ознакою високого рівня профе-
сійної діяльності і проявляється як раціональне, системне 
застосування сучасних досягнень вітчизняної педагогічної 
науки та досвіду інших країн. Вона відрізняється від загаль-
ної практики інноваційним підходом і забезпечує постійне 
підвищення якості педагогічного процесу у ВНЗ. У той же 
час педагогічна майстерність — це і певний комплекс власти-
востей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого 
рівня професійної діяльності викладача [5].  

Серед основних компонентів у структурі педагогічної 
майстерності сучасного викладача університету, з нашої точ-
ки зору, можна виділити: професійну компетентність, мето-
дологічну культуру наукового пошуку, технологічну грамот-
ність при побудові індивідуальної траєкторії самостійної пі-
знавальної діяльності студента, демократичність характеру, 
високу гуманістичну спрямованість його особистості, розви-
нуті науково-творчі здібності, володіння технікою перекону-
ючого впливу на велику аудиторію. 

Педагогічна майстерність викладача передбачає не лише 
досконалий рівень фахових знань, умінь та навичок. Це, 
звісно, і формування певних особистих якостей — мобільнос-
ті, комунікативності, емпатії, толерантності тощо. Це і май-
стерне володіння педагогічною технікою та використання 
сучасних технологій навчально-виховного процесу.  

Визначення поняття “культура” сучасними науковцями 
досить різноманітні — від простого протиставлення природі 
до дефініції культури як історично визначеного рівня розви-
тку суспільства, творчих сил і здібностей людини, вираже-
ного у типах організації життя і діяльності людей. Культура 
трактується і як спосіб духовного освоєння дійсності на ос-
нові системи цінностей, і як розгортання творчої діяльності 
людини, спрямованої на пошук сенсу буття.  
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Культура — це поняття, що охоплює всю творчу утворюю-
чу діяльність людини; сукупність умінь, які досконало її 
забезпечують; результат цієї діяльності, взятий як у своєму 
вищому прояві — мистецтві, так і той, що містить все, що 
створено руками людини, всю “другу природу” [3].  

Культуру можна представити в єдності трьох її нерозрив-
но пов’язаних аспектів: способів соціокультурної діяльності 
людини, результатів цієї діяльності, ступеня розвитку осо-
бистості.  

З огляду на вищесказане, технологічну культуру викла-
дача можна віднести до матеріально-духовних видів культу-
ри нарівні з, наприклад, правовою, екологічною, естетич-
ною, інформаційною культурою. Технологічна культура ви-
кладача характеризує його творчу професійну діяльність: 
сукупність технологічних знань і умінь, які досконало її 
забезпечують. Отже, технологічну культуру викладача мож-
на визначити як поєднання ґрунтовних психолого-
педагогічних знань щодо технологічного підходу в освіті та 
досконалого володіння всім комплексом сучасних педагогіч-
них технологій, вміння ефективно їх застосовувати для роз-
в’язання різноманітних педагогічних завдань у навчально-
виховному процесі ВНЗ.  

Що стосується визначення поняття “технологічна культу-
ра викладача педагогічних дисциплін”, зазначимо, що воно 
має свою специфіку. На наш погляд, вона зумовлюється 
більш широкими можливостями для оволодіння гуманістич-
ними цінностями, і відповідно, для особисто-професійного 
вдосконалення, саморозвитку особистості. Викладач педаго-
гічних дисциплін добре обізнаний з досить широким колом 
наук (гуманітарних, філософських, суспільствознавчих), з 
якими тісно пов’язана педагогіка. Він здійснює (і прищеп-
лює це студентам) більш глибокий суттєвий аналіз важли-
вих явищ світу. Його професійні інтереси в певній галузі 
знань і практичної діяльності поєднуються з більш широ-
ким пізнавальним ставленням до дійсності, з потребами все-
бічно її осмислити.  

Спробуємо окреслити найбільш важливі шляхи досягнен-
ня поставлених нами дослідницьких завдань. На нашу дум-
ку, формування технологічної культури викладача педагогі-
чних дисциплін як важливої передумови для досягнення 
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якісної викладацької діяльності та педагогічної майстернос-
ті в університеті може бути реалізоване при створенні таких 
організаційно-педагогічних умов: 

• зміни акцентів психолого-педагогічної підготовки у сучас-
ному університеті у напрямі її гуманізації, технологізації 
та особистісної орієнтації; 

• збагачення мети, завдань, змісту психолого-педагогічної 
підготовки в магістратурі з орієнтацією на ідеї технологі-
чного підходу, розвитку педагогічної майстерності та єв-
ропейський стандарт у вищій освіті; 

• розробки програми курсу “Технології вищої школи”, його 
змісту та методики викладання; 

• використання протягом магістерської підготовки сучасних 
технологій вищої школи: модульного навчання, рейтинго-
вої оцінки знань, дослідницької технології, педагогічного 
проектування, створення ситуації успіху та ін.; 

• вивчення магістрантами в ході стажування інноваційного 
досвіду викладачів педагогічних дисциплін університету з 
питань його технологізації та розвитку педагогічної майс-
терності. 

Висновки. Таким чином, технологічну культуру виклада-
ча педагогічних дисциплін можна визначити як одну з най-
важливіших складових його педагогічної майстерності. Вона 
передбачає, з одного боку, знання та використання виклада-
чем всього комплексу сучасних педагогічних технологій, а з 
іншого — його здатність до постійного саморозвитку у фор-
муванні особистих і професійних якостей викладача-
технолога.  
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КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

УНИВЕРСИТЕТА 
В статье рассматривается проблема формирования техноло-
гической культуры преподавателя как составляющей его пе-
дагогического мастерства. Определены основные задачи и на-
чертаны пути решения данной проблемы. Проанализирована 
взаимосвязь понятий “педагогическое мастерство преподава-
теля”, “культура” и “технологическая культура преподава-
теля педагогических дисциплин”. 
Ключевые  слова :  педагогическое мастерство, культура, 
технологическая культура, преподаватель педагогических 
дисциплин, технологическая культура преподавателя педаго-
гических дисциплин. 
 

PEHOTA O.M. 

THE FORMATION OF THE TECHNOLOGICAL CULTURE  
OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

In the article the problem of the formation of the technological 
culture of the lecturer as the component of its pedagogical skill is 
viewed. The basic objects and the ways of solving the problem are 
determined. The correlation of terms “lecturer’s pedagogical skill”, 
“culture” and “technological culture of the lecturer of pedagogical 
disciplines” is analyzed. 
Key words:  pedagogical skill, culture, technological culture, the 
pedagogical discipline lecturer, the technological culture of the 
lecturer of pedagogical disciplines. 
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