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Отримані результати студентам пропонується оформити у вигляді елек-
тронного проекту. Для того, щоб вести роботу на сучасному рівні студентам
знадобляться знання й уміння в роботі з такими програмними продуктами як
Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft FrontPage, PhotoShop і де-
яких інших.

Таким чином, ми бачимо, що саме завдяки розв’язання творчих дослід-
ницьких задач з використанням нових інформаційних технологій відбуваєть-
ся більш ефективне формування дослідницьких навиків у студентів вищої
школи.
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Існуюча система вищої педагогічної освіти не забезпечує повною мірою
формування культури педагогічного спілкування випускників відповідно до
сучасних тенденцій розвитку суспільства й особистісно-орієнтованого на-
вчання й виховання. Проблема формування високого рівня культури педаго-
гічного спілкування у студентів в контексті нових парадигм організації вищої
педагогічної освіти є актуальною для сучасних досліджень, оскільки вимагає
пошуку науково-методичних підходів до її забезпечення у майбутніх педаго-
гів.

Цій проблемі присвячені роботи В.Кан-Калика, І.І. Комарової, І. Зязюна,
Т.В. Іванової, С.О. Рябушко, Р.М. Фатихової, В.А. Лівенцової ,  В.Ц. Абрамя-
на, М.М. Барахтяна, Р.І. Короткової. Як свідчать результати аналізу наукових
досліджень цих науковців, з метою формування культури професійного спіл-
кування використовувалися такі активні методи навчання: моделювання та
аналіз конкретних ситуацій спілкування, психотехнічні вправи, структурова-
ні та спонтанні групові дискусії, ділові та рольові ігри, тренінги.

Існує багато підходів до визначення терміну культури педагогічного
спілкування. Ми опираємося на наступну інтерпретацію: культура педагогіч-
ного спілкування - це складова професійної компетентності педагога, що яв-
ляє собою компетентність у спілкуванні, яка детермінується його мотивацій-
но-ціннісною основою, комунікативним  потенціалом та системою  його  фа-
хової комунікативної підготовки, спрямованої на формування та розвиток та-
ких професійних знань, умінь та навичок, які б забезпечили існування перце-
птивної, інтерактивної та комунікативної компетенцій майбутнього педагога
у спілкуванні.

Концептуальна схема організації процесу формування культури педаго-
гічного спілкування майбутнього викладача припускає розуміння зазначено-
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го феномена як міри прийняття викладачем педагогічних цінностей й орієн-
тації на вільну міжособистісну взаємодію, у якому реалізуються суб'єкт-
суб'єктні відносини; формуються й проявляються особистісно своєрідні влас-
тивості партнерів.

Ми пропонуємо розглянути наступні шляхи формування культури педа-
гогічного спілкування майбутнього викладача:

1) розробка програми, яка передбачає проведення лекційних та се-
мінарських занять із питань діагностики стильових особливостей педагогіч-
ного спілкування; індивідуально-консультаційну роботу; моделювання та
аналіз конкретних ситуацій педагогічного спілкування; психолого-
педагогічні задачі; структуровані та спонтанні групові дискусії, спрямовані
на обговорення та корекцію ціннісних орієнтацій і способів педагогічного
спілкування; сюжетно-рольові та ділові ігри; психотехнічні вправи; читання
та обговорення наукової літератури та літератури з проблем педагогічного
спілкування.

2) ознайомлення з психолого-педагогічною літературою, спостере-
ження, спеціальні вправи, постійне спілкування, громадська активність, роз-
виток педагогічних, комунікативних, ораторських здібностей, вдосконалення
загальної культури.

3) доцільним вважається використання наступних технологій: на-
вчання в діяльності (безпосереднє включення студентів у процес реальної
професійної діяльності);  научіння (освоєння предметної інформації);  ігри
(особливий вид антропотехніки, що передбачає оволодіння різними компо-
нентами професійної майстерності в ситуації, яка містить елементи умовнос-
ті) та тренінги.

4) вивчення студентами навчальних дисциплін: «Педагогіка», «Пси-
хологія», «Основи педагогічної майстерності», «Основи сценічної майстер-
ності», «Теорія виховання», «Дидактика», «Педагогічні технології», «Вікова
та педагогічна психологія», «Історія педагогіки», «Основи етики та естети-
ки», «Українська мова», «Методика викладання української мови» тощо. Гу-
рткова робота: «Студія наукових досліджень»; «Театральна студія»; «Еру-
дит» тощо.

5) проходження різноманітних видів педагогічної практики. Профе-
сійно зорієнтована творчість студентів через участь у конкурсах: «Студент
року»; «Краща група відділення»; «Конкурс педагогічної майстерності».
Участь студентів у професійно-зорієнтованих конкурсах: «Викладач – моє
покликання».

6) Організація спецкурсів: «Основи педагогічного спілкування: від
теорії до практики». Ведення студентами щоденників самоспостережень: «Я
бачу. Я чую. Я роблю висновки».

Процес комунікативної підготовки майбутніх викладачів в рамках освіт-
нього процесу є специфічним, оскільки, передбачаючи різносторонню підго-
товку фахівців, сприяє підготовці висококомпетентних спеціалістів не лише в
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плані їх загальної професійної майстерності, а й у плані професійного спіл-
кування.

Література: 1. Дусь Н.А. Культура педагогічного спілкування в контексті компетентнісної пара-
дигми професійної підготовки фахівців // Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця, 2005. -
№15. 2. Комарова І.І. Формування у майбутніх учителів культури педагогічного спілкування/ Тер-
нопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. 3. Фатихова
Р.М. Культура педагогического общения и ее формирование у будущего учителя – Уфа: Башгос-
педуниверситет, 2000.
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Надзвичайно важливою у фаховому зростанні майбутніх викладачів
рідної мови є лінгвометодична підготовка, що включає передовсім форму-
вання лінгводидактичних умінь викладача як організатора навчально-
виховного процесу в школі. Одним з головних компонентів лінгвометодичної
підготовки є методи навчання, особливо ті, що формують уміння моделюва-
ти, прогнозувати й аналізувати педагогічні ситуації на різних етапах занять у
вищій школі. До таких належить метод моделювання, можливості якого не-
достатньо досліджені в педагогічній науці.

У педагогіці вищої школи останнім часом активно розробляється про-
блема, пов’язана з педагогічним проектуванням, яка бере свій початок з поя-
вою праць В.П. Безпалька [1]. Педагогічне проектування детально
розглядається й у деяких сучасних підручниках з педагогіки вищої школи [2,
150-158; 3]. Суть цього процесу полягає в тім, щоб створювати можливі
варіанти майбутньої діяльності й прогнозувати її результати. Об’єктами
педагогічного проектування можуть бути педагогічні системи, сам навчаль-
но-виховний процес, різні педагогічні ситуації. Педагогічне проектування —
складна багатоступінчаста діяльність, що передбачає здійснення низки
логічно послідовних дій, які допоможуть наблизити розробку передбачува-
них завдань від загальної ідеї до точно описаних конкретних кроків.
Педагогічне проектування складається з трьох взаємозумовлених етапів: мо-
делювання, проектування та конструювання.

С.І. Самигін, аналізуючи феномен педагогічного проектування [2; 153-
154], характеризує два головних принципи, на яких воно базується: принцип
людських пріоритетів та принцип саморозвитку проектувальних систем,
процесів чи ситуацій, що означає створення їх динамічними, здатними до
змін, перебудови, ускладнення або спрощення. Педагогічне проектування


