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Тема 1. Педагогічна професія як засіб професійно-педагогічної 

самореалізації викладача закладу вищої освіти (4 год.) 

 

1. Виклики, що стоять перед системою професійно-педагогічної підготовки 

сучасного викладача вищої школи. 

2. Особливості, структура та функції педагогічної діяльності викладача вищої 

школи.  

3. Професійно значущі особистісні якості сучасного викладача ЗВО та його 

компетенції. 

 

Основні поняття: структура, функції педагогічної діяльності викладача 

вищої школи; особливості праці сучасного викладача вищої школи; особистісні 

якості викладача, що забезпечують ефективність педагогічної діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

1. На основі опрацювання даних Інтернет ресурсів, наукових джерел, визначте 

особливості розвитку суспільства (та освіти) у теперішній час. Намалюйте умовний 

портрет сучасного здобувача вищої освіти й вимоги до його підготовки. 

2. Обґрунтуйте завдання викладача закладу вищої освіти на сучасному етапі. 

3. Проаналізувавши зміст сучасних наукових джерел, дані періодичних видань 

й Інтернет мережі, підготувати презентацію на тему: «Педагогічна діяльність 

сучасного викладача вищої школи: суспільні виклики та проблеми підготовки». 

Виконані завдання надіслати на електронну пошту за адресою: 

druganova_lena@ukr.net 
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Тема 2. Методологічні засади творчої діяльності (4 год.) 

1. Актуальні проблеми педагогіки творчості. 

2. Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості.  

3. Базові поняття, закономірності й принципи педагогіки творчості. 

 

Основні поняття: творчість, креативність, творча діяльність, творча 

діяльність викладача; закономірності педагогіки творчості (закон педагогічної 

розвиваючої взаємодії, закон фасилітаційного режиму педагогічного впливу, закон 

взаємозумовленості розвитку суб'єктів педагогічного процесу, закон неперервної 

творчої реалізації та самореалізації особистості), принципи педагогіки творчості. 
 

Завдання для самостійної роботи:  

1. Проведіть контент-аналіз трактування у різних джерелах таких понять, як-

от: «творча діяльність», «творча діяльність викладача», виділіть їх суттєві ознаки. 

Сформулюйте власний варіант з використанням виокремлених ознак. 

2. На основі аналізу даних наукових джерел та власної педагогічної практики 

порівняйте традиційну та творчу діяльність викладача вищої школи (з урахуванням 

спеціалізації (фізика/астрономія)), заповніть таблицю. 

 
Порівняльні параметри 

педагогічної діяльності 
Традиційна  Творча  

Цілі, завдання, зміст   

Мотиваційно-змістові позиції 

здобувачів 
  

Мотиваційно-змістові установки 

викладача 
  

Характер взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу 
  

Рольова позиція викладача   

Проектування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача 

вищої освіти  

  

Орієнтація на досвід здобувача   

Форми й методи навчальних 

взаємодій 
  

Контроль та оцінювання 

навчальних досягнень 
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