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ПЕДАГОГІЧНА І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Педагогічна дiяльнiсть викладача вищої школи не може залишатися незмiнною. А 

процес удосконалення педагогiчної квалiфiкацiї є ефективним, якщо змiст його 

узгоджується з новим змiстом i новими закономірностями навчально-виховного 

процесу. Науковi iдеї впливають па практичну дiяльнiстъ постiйно, безперервно. 

Система «педагогiчна наука - практика» функцiонує тодi, коли викладач достатньо 

орiєнтується в дидактицi, теорії виховання, педагогiчнiй психологiї, досконало 

розбирається в питаннях методики викладання предмета, пов‘язує теоретичнi знання з 

рекомендацiями нормативних матерiалiв. За останнє десятилiття педагогiчна наука 

збагатилася значними дослiдженнями у галузi дидактики. Сформульовано сучаснi 

вимоги щодо виховного, наукового й методичного аспектiв практичних занять, їх 

структури, визначено мiсце i роль викладача в навчальному процесі згідно з 

Болонською системою. Новим змiстом поповнились загальнодидактичнi принципи 

педагогiки. Застосування досягнень педагогiчної науки — необхiдний фактор 

зростання педагогiчної майстерностi викладача iноземної мови, одне з найважливiших 

завдань методичної роботи у вищій школі. Знаючи психологiчнi закономiрностi 

сприймання i засвоєння навчального матерiалу, викладач iноземної мови свiдомо й 

цiлеспрямовано застосовує їх для формування потрiбних знань, умiнь i навичок. У 

процесi навчання мови потрiбно враховувати специфiку навчальної уваги студентів, 

особливостi процесiв сприймання механiчного i смислового запам‘ятовування, їх 

вольовi зусилля для подолання внутрiшнiх i зовнiшнiх навчальних перешкод, а також 

дбати про зорове, слухове i слухо-зорове сприймання як психологiчнi стимулятори 

активiзацiї розумової дiяльностi студентів. Без обiзнаностi iз закономiрностями процесу 

формування пiзнавальної активностi i самостiйностi учнiв, з їхнiми iнтересами, 

потребами i мотивами навчання, як i без знання принципiв алгоритмiзацiї, проблемного 

i диференцiйованого навчання, неможливо успiшно керувати навчалъним процесом, 

формувати навички усної iншомовної дiяльностi, самостiйної роботи з пiдручником.  

Викладач iноземної мови повинен цiкавитись сучасними дослiдженнями в галузi 

загальної психології, педагогічної і вiкової психології, психології мовлення, зокрема 

працями П. Я. Гальперiна, В. В. Давидова, Н. Ф. Тализiної з питань керування 

психiчною дiяльнiстю студента на орiентацiйнiй основi, О.І. Раєва з проблем ритмiчних 

i евристичних процесiв і оволодiння певною системою прийомiв розумової працi. Ряд 

дослiджень висвiтлюють новi пiдходи до психологiчних проблем навчання, і 

ознайомлення з ними сприятиме пiдвищенню педагогiчної майстерностi викладача.  

Отже, педагогiчна ерудицiя викладача вищої школи — це не тiльки широке коло 

знань з дидактики, теорiї виховання, психологiї, а й обiзнанiсть iз законами i формами 

мислення, застосування яких привчає студентів виконувати навчальнi операцiї логiчно, 

правильно, економно. Маючи педагогiчну ерудицiю, викладач iноземної мови грамотно 

пiдходить до аналiзу змiсту програм i навчальних комплексiв, методично правильно 

будує заняття, педагогiчно i методично обгрунтовано виявляє i використовує 

мiжпредметнi зв‘язки, цiлеспрямовано впливає на пiзнавальну активнiсть студентів, 

спiввiдносить вимоги загальної педагогiки і методики навчання iноземних мов з 

власним досвiдом.  


