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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Формування професійно-педагогічної 

культури майбутнього вчителя»  складена  відповідно до освітньо-професійної  

програми підготовки докторів філософії спеціальності  011  «Науки  про освіту». 
Предметом  курсу  є  вивчення теоретико-методичних засад формування 

професійно-педагогічної культури вчителя як важливої особистісно-фахової 

характеристики сучасного вчителя  на етапі його підготовки у вищій школі. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Формування професійно- 

педагогічної культури вчителя» передбачає тісні зв’язки з навчальними курсами: 

теорія та методологія педагогіки, педагогічне моделювання, формування 

професійної мобільності майбутнього педагога тощо. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких  змістових модулів: 

1. Теоретичні основи формування професійно-педагогічної культури 

вчителя  
2. Практико орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної 

культури вчителя   
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою дисципліни «Формування професійно-педагогічної культури  

майбутнього вчителя»є поглиблення термінологічно-понятійного поля культури 

майбутнього вчителя загалом, і професійно-педагогічної зокрема у руслі 

практикоорієнтованості; програмно-змістового забезпечення процесу формування 

професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя сучасної школи. 
Основними завданнями  вивчення дисципліни «Формування професійно-

педагогічної культури  майбутнього вчителя» є  поглиблення знань здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії щодо феноменології формування професійно-
педагогічної культури майбутнього вчителя сучасної школи,  програмно-змістового 

забезпечення  означеного процесу. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

наукового ступеня доктора філософії повинні  
знати: 

- категоріальний аналіз феномена «професійно-педагогічна культура вчителя 

початкових класів»; 
- особливості змісту і методу пізнання професійно-педагогічної культури вчителя 

в контексті практико-орієнтованого підходу; 
- методологічні принципи гуманітарного пізнання; 
- педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури вчителя 

початкової школи 
       вміти: 

-  демонструвати знання щодо культуровідповідності як нового етапу розвитку 

теорії і практики сучасної освіти; 
- оволодіти термінологією понятійного поля культури вчителя загалом, і 

професійно-педагогічної зокрема у руслі практикоорієнтованості; 
- визначати і застосовувати програмно-змістове забезпечення процесу 

формування професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи; 
- інтерпретувати об’єктивні передумови формування професійно-педагогічної 

культури вчителя, зокрема початкової школи, у навчальному процесі ВНЗ; 
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- формувати професійно-освітні цілі стратегічного і тактичного рівнів щодо 

спрямованості вчителя на виховання суб’єктів культури миру, носіїв 

загальнолюдських культурних цінностей. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити  ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Теоретичні основи формування професійно-педагогічної культури вчителя 

  Тема 1. Культуровідповідність як новий етап розвитку теорії і практики 

сучасної освіти 
 Генеза культуровідповідності. Культурно-гуманістичні функції освіти. 
Основні принципи системи освіти культури нового часу. Головне завдання сучасної 

освіти – сприяння  культурній ідентичності особистості. 
      Тема 2. Феномен «культура вчителя» у науково-педагогічних дослідженнях 

Аналіз поняття «культура вчителя» в соціально-історичному, соціально-
педагогічному, психолого-педагогічному аспектах. Проблема формування 

методичної культури майбутніх учителів (І.Артемьєва). Процес становлення 

екологічної культури особистості майбутнього педагога (Т.Анісімова). Трактування 

професійно-педагогічної культури (Т.Гулієва), методологічної культури (М.Дубова) 
вчителя. Дослідження розвитку особистості майбутнього вчителя як суб'єкта 

педагогічної культури (І.Золкіна). 
      Тема 3. Професійно-педагогічна культура вчителя початкової школи як 

категорія педагогіки 
Категоріальний аналіз феномена «професійно-педагогічна культура вчителя 

початкових класів». Поняття «загальна культура», «педагогічна культура», 

«професійна культура». Методологічні засади дослідження професійно-
педагогічної культури вчителя початкової школи.  Професійно-педагогічна культура 

вчителя у контексті категорій якості і кількості. Професійно-педагогічна культура 

вчителя у категоріях сутності та існування. Професійно-педагогічна культура 

вчителя у суб’єкт - об’єктному вимірі.                  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Практико орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної 

культури вчителя 
Тема 4. Сутнісь практико орієнтованого підходу як методологічного 

принципу гуманітарного пізнання 
Наукова концепція практик як принципу пізнання соціальних явищ 

(І.Хайдеггер). Складові гуманітарного пізнання за концепцією практико-
орієнтованого підходу. Рефлексія практик як спосіб осмислення соціуму, 

гармонізації індивідуального і соціального життя. 
Тема 5. Особливості змісту і методу пізнання професійно-педагогічної 

культури вчителя у контексті практико  орієнтованого підходу 
Специфіка феномену професійно-педагогічної культури вчителя. Зміст 

практико-орієнтованоо підходу в контексті пізнання професійно-педагогічної 

культури вчителя. Сутність і особливості гуманітарного пізнання. Мова культури –  
універсальна форма осмислення реальності. 
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Тема 6. Педагогічні умови формування професійно-педагогічної 

культури вчителя на засадах практико орієнтованого підходу 
Педагогічний процес освітньої установи, зміст навчання і способи взаємодії 

студентів і викладачів як  особливе культурно-освітне середовище. Механізми 
становлення особистості як професіонала за концепцією О.Саннікової. Педагогічні 

умови формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів 

початкової школи: відображення у змісті навчальних предметів цієї культури як 

історично, соціально і суб’єктно-персоніфікованого феномена; використання у 

навчальному процесі пізнавальних ситуацій, що спонукають майбутніх учителів до 

усвідомлення цілей, змісту і засобів професійної діяльності крізь призму  

культурної  відповідності історичним і соціальним обставинам; упровадження 

інтерактивних форм навчання, що забезпечують набуття майбутніми вчителями 

досвіду пізнання і критичного осмислення практики навчання і виховання учнів за 

відповідними культурними зразками і нормами професійної діяльності. 
 
Тема 7. Технологія формування професійно-педагогічної культури 

майбутнього вчителя початкової школи на засадах практико орієнтованого 

підходу 
Сутність і складові педагогічної технології «Школа для життя “через життя”» 

Ж-О. Декролі; «Школа успіху і радощі» С.Френе;  «Будинок вільної дитини» 

М.Монтессорі; зміст та складові педагогічної технології Ш.Амонашвілі, «Школа 

2100». Пізнавальні ситуації з визначення понять. Пізнавальні ситуації з 

формулюванням узагальнення. Пізнавальні ситуації з визначення причинно-
наслідкових відношень між виявленими феноменами. Пізнавальні ситуації з 

чіткості формулювання проблемних запитань. Пізнавальні ситуації  на 

усвідомлення відношення “частина-ціле”. Пізнавальні ситуації на усвідомлення 

взаємообумовленості  і взаємозалежності цілей і засобів. Пізнавальна ситуації на 

бачення альтернатив. Ситуації на аналіз цінностей. Ситуації на врахування різних 

поглядів. 
 

3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ – залік 
 
4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

1) поточний контроль (поточне опитування на лекціях, практичних заняттях); 
2) періодичний та проміжний контроль після змістового модуля (модульна 

контрольна робота: тестові, творчі завдання); 
3) підсумковий контроль (проводиться після вивчення курсу у формі заліку). 
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