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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
                                               

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

дисципліни 

Кількість кредитів 3 01  Освіта Заочна форма навчання 
011  Науки про 

освіту 
Вибіркова 

Модулів – 2   
Доктор філософії 

Рік підготовки – 1  
Змістових модулів – 2  Семестр – 1  
Загальна кількість годин – 
90 год. 

Лекції – 10 год. 

Практичні – 8 год. 
Тижневих  годин: 
Аудиторних – 1,5 
Самостійної роботи – 2,25 

Самостійна робота – 72 
год. 
Форма контролю – залік  

 
 

 
2. 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. 
 

3. ПРОГРАМА 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) 



 4 

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. 

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 
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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. 
 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

Лек. Практ.  Сам. 

Роб. 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи формування професійно-
педагогічної культури вчителя 

Тема 1.  Культуровідповідність як новий 

етап розвитку теорії і практики сучасної 

освіти 

14 2 2 10 

Тема 2. Феномен «культура вчителя» у 

науково-педагогічних дослідженнях 
12  2 10 

Тема 3. Професійно-педагогічна культура 

вчителя початкової школи як категорія 

педагогіки 

12 2  10 

Разом за змістовим модулем 1 38 4 4 30 
Змістовий модуль 2.  Практико орієнтований підхід у формуванні 

професійно-педагогічної культури вчителя 
Тема 4. Сутнісь практико орієнтованого 

підходу як методологічного принципу 

гуманітарного пізнання 

14 2 2 10 

Тема 5. Особливості змісту і методу 

пізнання професійно-педагогічної культури 

вчителя у контексті практико  орієнтованого 

підходу 

12 2  10 

Тема 6. Педагогічні умови формування 

професійно-педагогічної культури вчителя 

на засадах практико орієнтованого підходу 

12  2 
10 

Тема 7. Технологія формування 

професійно-педагогічної культури 

майбутнього вчителя початкової школи на 

засадах практико орієнтованого підходу 

14 2  

12 

Разом за змістовим модулем 2 52 6 4 42 
Усього годин 90 10  8 72 
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5. ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ  РОБІТ 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Культуровідповідність як новий етап розвитку теорії і практики 

сучасної освіти 
2 

2. Феномен «культура вчителя» у науково-педагогічних 

дослідженнях 
2 

3. Професійно-педагогічна культура вчителя початкової школи як 

категорія педагогіки 
 

4. Сутнісь практико орієнтованого підходу як методологічного 

принципу гуманітарного пізнання 
2 

5. Особливості змісту і методу пізнання професійно-педагогічної 

культури вчителя у контексті практико  орієнтованого підходу 
 

6. Педагогічні умови формування професійно-педагогічної 

культури вчителя на засадах практико орієнтованого підходу 
2 

7. Технологія формування професійно-педагогічної культури 

майбутнього вчителя початкової школи на засадах практико 

орієнтованого підходу 

 

Разом 8 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п Тема Кількість 

годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування професійно-
педагогічної культури вчителя 

1 Культуровідповідний підхід у процесі професійного 
становлення вчителя 

10 

2 Пріоритети і джерела професійно-педагогічної культури 
вчителя 

10 

3 Професійно-педагогіна культура вчителя її структура 10 
Змістовий модуль 2. Практико орієнтований підхід у формуванні 

професійно-педагогічної культури вчителя 

4 Педагогічні умови формування професійно-педагогічної 

культури вчителя 
10 

5 Технологія формування професійно-педагогічної культури 

майбутнього вчителя початкової школи 
12 

6 Проблеми професійної придатності вчителядо педагогічної 

діяльності 
10 

7 Вдосконалення професійно-педагогічної культури вчителя 10 
 Разом  72 
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальна робота не передбачена. 
8. МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання:  
- інформаційно-рецептивні (пояснення, лекція, бесіда); 
-  активного навчання (ділова гра, розігрування ролей, аналіз конкретних 

ситуацій, активне програмове навчання, ігрове проектування,  проблемна 

лекція); 
- індивідуалізованого  й кооперативного навчання (робота в малих групах). 

Види  і форми контролю:поточний, проміжний (тестові контрольні роботи) і 

підсумковий контроль. 
 
ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ – залік 
 

9. ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 
 

1. Розкрити сутність культуровідповідності як нового етапу розвитку теорії і 

практики сучасної освіти. 
2. Розкрити змістову сутність феномену «культура вчителя» у науково-

педагогічних дослідженнях. 
3. Визначити джерела професійно-педагогічної культури вчителя. 
4. Проаналізувати сучасні наукові підходи щодо висвітлення професійно-

педагогічна культура вчителя початкової школи як категорія педагогіки. 
5. Розкрити роль та місце професійно-педагогічної культури у структурі 

загальної культури вчителя початкових класів. 
6. Розкрити сутність практико орієнтованого підходу як методологічного 

принципу гуманітарного пізнання. 
7. Обґрунтуйте необхідність розвитку професійно-педагогічної культури 

вчителя. 
8. Назвати основні характеристики професійно-педагогічної культури учителя. 
9. Визначити педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури 

вчителя на засадах практико орієнтованого підходу. 
10. Дати характеристику технології формування професійно-педагогічної 

культури майбутнього вчителя початкової школи на засадах практико 

орієнтованого підходу 
 
 

10 ЕТОДИ 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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11. РОЗПОДІЛ  БАЛІВ  ЗА  ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1 
Поточний контроль знань 

Модуль 2 
Підсумко 

вий 

контроль 
 

Загальна 

сума балів 
Змістовий модуль І  

(20 балів) 
Змістовий модуль II  

(20 балів) 

Т1 
 

Т2 
 

Т3 
 

Т4  
60 

 
100 

10 10 10 10 
 

Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

практики 
для заліку 

90-100 А Відмінно  
 

Зараховано 
82-89 В  

Добре 75-81 С 
67-74 D  

Задовільно  60-66 E 
1-59 Fx Незадовільно Незараховано (з 

можливістю 

повторного складання) 
 

12. МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 підручники та їх електронні форми; 
 навчальні посібники та конспекти лекцій 
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