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Здійснено міждисциплінарний аналіз проблеми розвитку педагогічного професіоналізму 
викладача в системі вищої освіти.; Обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку 
педагогічного професіоналізму викладача. Проаналізовано поняття «педагогічний професіоналізм 
викладача вищої школи» та сформульовано його дефініцію. На основі вивчення зарубіжного та 
вітчизняного досвіду закладів вищої освіти й власного досвіду науково-педагогічної та 
управлінської діяльності у вищому навчальному закладі (ВНЗ )запропоновано авторську науково-
методичну систему розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи, яка 
передбачає наявність теоретико-методологічної підсистеми (мета, завдання, принципи, компоненти) і 
методично-діяльнісної підсистеми, що містить функціональні складові (багаторівнева науково-методична 
служба ВНЗ; моніторингові дослідження стану та динаміки розвитку педагогічного професіоналізму 
викладача; науково-методичний супровід означеного процесу; індивідуальна програма професійно-
особистісного розвитку та саморозвитку викладача).  
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The problem of teacher development in higher education has been analyzed on the base of 
interdisciplinary problem of teaching professionalism;theoretical and methodological basis of 
pedagogical teacher professionalism institution of higher education has been defined; the concept of 
«professional pedagogical high school teacher» has been characterised and formulated its definition. 
Teaching professionalism of high school teacher has been defined as a system of integral characteristic 
of the individual, that is a holistic relationship-based motivational, cognitive-praxeological, reflexive, 
emotional and vocational identical components that determine the unique individuality of each 
professional teacher and ensure its efficiency and optimality scientific and educational activities. It has 
been theoretically proved the structure of pedagogical teacher’s professionalism including its 
components (motivational-target, cognitive-praxeological, reflective and emotional; vocational 
identical), which interact to form a coherent whole. On the basis of foreign and home experience of 
higher education and the experience of scientific and pedagogical and managerial activities in higher 
education has been developed the scientific and methodical system of teaching professionalism of the 
teacher of high schoo , which requires a theoretical and methodological subsystem (goal, objectives, 
principles, components) and methodically-activities subsystem containing the functional components (multi-level 
scientific and methodical service of higher education institutions, monitoring and research of the dynamics of 
the teacher teaching professionalism, scientific and methodological support of definite process; individual 
program of vocational and personal development and self-development of teacher).  
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Професіоналізм викладача вищої школи на сучасному етапі визначається багатьма чинниками. 
Одним із них є якість підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, яка визнана пріоритетною на сучасному 
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етапі реформування вищої освіти в Україні. Відповідно ВНЗ мають реалізувати завдання щодо 
якісного управління розвитком професіоналізму науково-педагогічних працівників. У контексті 
зазначеного необхідно розробити певні внутрішньовузівські процедури розвитку професіоналізму 
академічного персоналу, який безпосередньо забезпечує ефективність освітнього процесу. Це 
актуалізує необхідність модернізації процесу управління професійно-особистісним розвитком 
викладачів, котрі забезпечуватимуть якість вищої освіти згідно з Єєвропейськими стандартами і 
кращими вітчизняними традиціями.  

Здійснені реформи в системі вищої національної освіти недостатньо забезпечують вирішення 
проблеми якісної підготовки викладачів вищої школи та їхнього професійного зростання, оскільки 
заходи зазначеного напряму – як державного, так і локального рівнів – здебільшого мають 
фрагментарний зміст і формальний характер. Розвиток академічного персоналу вищої школи 
потребує системного управління вказаним процесом, розробленості адекватного науково-
методичного супроводу, ефективного використання міжнародного досвіду загалом і європейського 
зокрема, відповідного фінансування. 

Аналіз стану дослідження означеної наукової проблеми дав змогу виявити напрацювання 
українських і зарубіжних учених, які вивчали: закономірності формування педагогічної майстерності 
освітянських кадрів і розвитку професійно важливих якостей майбутніх викладачів (І. Зязюн, 
Н. Лобанова, Н. Ничкало); специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи 
(Г. Коржов, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський); підготовку майбутнього викладача ВНЗ (Б. Левківський, 
Г. Матушевський, О. Мороз, Б. Степанишин, В. Юрченко); забезпечення якості вищої освіти та 
професійної діяльності викладача в зарубіжних освітніх системах (Д. Брофі, Д. Дейв, Р. Пасачинські, 
Д. Пітер, М. Фален, Т. Шерман та ін.). Окремі аспекти розвитку професіоналізму викладача вищої 
школи досліджували О. Демченко, І. Міщенко, О. Самойленко (дидактичні умови формування 
психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних ВНЗ), В. Ісаченко, Р. Цокур 
(формування потенціалу професійного саморозвитку майбутніх викладачів вищої школи), 
О. Полозенко, В. Панчук (організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності 
викладача), Н. Лосєва (самореалізація особистості викладача ВНЗ), О. Коваленко (педагогічні основи 
професійно-методичної підготовки викладачів) та ін. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних і практичних аспектів управління 
процесом розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в умовах 
діяльності вітчизняного класичного університету. 

Університет як ВНЗ має певні специфічні риси, особливі механізми та форми функціонування. 
До його основоположних ознак відносяться: високий рівень підготовки майбутніх фахівців, що 
базується на ґрунтовній методологічній основі; можливість набуття студентами не лише базових, а й 
фундаментальних знань з різних галузей науки за оптимального поєднання природничих і гуманітарних 
навчальних дисциплін; здатність до формування і поширення моральних і культурних цінностей; 
переважання в науковій роботі частки фундаментальних, креативних досліджень [1, с. 8–11] . 

Класичний університет, на думку М. Зубрицької, – це багатопрофільний ВНЗ, який здійснює 
освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та доктора 
філософії із широкого спектра природничих, гуманітарних та економічних напрямів науки, проводить 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має 
розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний 
рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та 
здійснює культурно-просвітницьку діяльність [3, с. 185]. 

На класичний університет покладається велика кількість завдань, що пов’язані з розвитком 
науки. Разом з тим він є академічним закладом, бо повинен якісно підготувати 
конкурентоспроможних на сучасному ринку праці випускників. Оскільки кадровий науково-
педагогічний склад такого університету поповнюють, як правило, випускники магістратури та 
аспірантури цього ж ВНЗ, то переважно вони мають непедагогічні спеціальності. Будучи фахівцями в 
своїй галузі, такі працівники не мають базової педагогічної освіти і відчувають труднощі в якісній реалізації 
педагогічної складової власної професійної діяльності в університеті. На жаль, аспірантура спрямовується, 
зазвичай, на формування науковця, а підготовка до здійснення педагогічної діяльності лишається 
другорядною. Тому доцільним, з нашої точки зору, є створення в системі управління ВНЗ внутрішньої 
науково-методичної системи розвитку педагогічного професіоналізму його майбутнього викладача. 
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У сучасній психолого-педагогічній науці не існує єдиного тлумачення поняття «педагогічний 
професіоналізм» і відсутня дефініція поняття «педагогічний професіоналізм викладача вищої школи». 
Узагальнення багатоваріантності визначення поняття «професіоналізм педагога» дозволило 
виокремити певні спільні тенденції: «педагогічний професіоналізм» і «професіоналізм педагога» 
ототожнюються ученими як синонімічні поняття і використовуються в різних ланках системи освіти 
щодо діяльності педагогів; ці поняття мають різні значення і змістові наповнення, відмінність яких 
визначається концептуальними положеннями в їх основі.  

Вищезазначене дає підстави виокремити підходи до розуміння означеного феномена. Так, 
психологічний підхід об’єднує моделі, структури, компоненти педагогічного професіоналізму, в 
основу яких покладено психологічні складові діяльності педагога (мотиви, свідомість, спрямованість, 
індивідуально-типологічні властивості та якості особистості тощо), які забезпечують її ефективність і 
оптимальність; технологічний (діяльнісний) визначає основою педагогічного професіоналізму 
професійні знання, уміння та навички, кваліфікацію, професійну майстерність, де особистісні 
характеристики відіграють супровідну роль щодо діяльності; комплексний розглядає педагогічний 
професіоналізм як взаємопов’язані та взаємозумовлені елементи діяльності й особистості педагога, 
що є рівнозначними компонентами; домінування на сучасному етапі акмеологічного підходу у 
визначенні професіоналізму педагога (вихователя, учителя, викладача), який охоплює професіоналізм 
діяльності та професіоналізм особистості, що перебувають в діалектичній єдності [8, с. 75–81]. 

Систематизація наявних дефініцій дозволяє визначити, що узагальнюючим поняттям, яке 
характеризує визначений рівень досягнення педагогом професійно-особистісного розвитку, є поняття 
«педагогічний професіоналізм», похідним від якого є «педагогічний професіоналізм викладача вищої 
школи». Останнє поняття нами тлумачиться як системна інтегральна характеристика особистості, що 
становить цілісний взаємозв’язок мотиваційно-цільового (професійної спрямованості, професійних 
мотивів та інтересів), когнітивно-праксеологічного (фахово-педагогічної компетентності і 
професійно-педагогічної майстерності), рефлексивно-емоційного (емоційної стійкості й здатності до 
самопізнання) та професійно-ідентичного (професійно значущих якостей та індивідуального іміджу) 
компонентів, які детермінують неповторну індивідуальність викладача-професіонала та забезпечують 
ефективність і оптимальність його науково-педагогічної діяльності. 

У результаті участі в науково-практичних семінарах в межах проекту ЄС TEMPUS 
«Національна система забезпечення якості і взаємодовіри в системі вищої освіти – TRUST» у 
Фінляндії, Словаччині і Португалії, в семінарах у межах програми обміну «Акредитація як інструмент 
забезпечення якості вищої освіти у США» здійснено порівняльний аналіз досвіду професійного 
розвитку викладачів вищої школи в країнах Європи, США та в Україні, виявлено стандарти якості 
науково-педагогічної діяльності та практику формування власних програм професійно-особистісного 
зростання педагога. У науково-методичній діяльності ВНЗ використовуються окремі форми і методи 
роботи з академічним персоналом. Вищезазначене піддається моніторингу в процесі ліцензування та 
акредитації освітніх програм та закладів вищої освіти, проте констатовано фрагментарність заходів 
щодо розвитку педагогічного професіоналізму викладачів як у міжнародному досвіді діяльності, так і 
у вітчизняній системі вищої освіти [4, с. 157–169]. 

На основі системного підходу нами проведено структурно-змістовий аналіз педагогічного 
професіоналізму викладача вищої школи та виокремлено його компоненти, що характеризують 
важливі ознаки професіоналізму діяльності й особистості викладача, відображаючи їх різнобічність і 
взаємозв’язок з науково-педагогічною діяльністю. До структурних компонентів педагогічного 
професіоналізму викладача віднесено: мотиваційно-цільовий (відображає професійно-педагогічну 
спрямованість і позицію викладача), когнітивно-праксеологічний (охоплює фахово-педагогічну 
компетентність і майстерність викладача), рефлексивно-емоційний (характеризує емоційну стійкість і 
самопізнання) та професійно-ідентичний (включає професійно значущі якості та індивідуальний імідж 
викладача). Кожен із вказаних компонентів має власну підструктуру як сукупність певних елементів. 

Детермінантами розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи, на нашу думку, є : 
 організаційно-педагогічні, що дають можливість створити єдине внутрішньоуніверситетське 

середовище, яке забезпечуватиме включення особистості в процеси взаємодії і безпосередньо чи 
опосередковано визначати успішність її соціалізації та професійного розвитку;  

 психолого-педагогічні як сукупність актуалізуючих ситуацій (періодичне занурення 
викладача в ситуації аналізу власної науково-педагогічної діяльності з урахуванням думок експертів 
(колег, керівників тощо); створення ситуації вибору викладачем власної траєкторії розвитку 
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педагогічного професіоналізму; створення і підтримка ситуації професійних взаємовідносин; 
включення викладача в ситуацію відкриття нового, підтримка його суб’єктності в процесі розвитку 
свого педагогічного професіоналізму), що є зовнішніми спонуками до розвитку професіоналізму 
педагога;  

 соціально-педагогічні як суперечність між рівнем науково-педагогічної діяльності та рівнем 
вимог до викладача і його професійної діяльності з боку основних замовників на вищу освіту – 
стейкхолдерів (держави, роботодавців, студентів, управлінських структур), що є мотивом розвитку 
або зовнішнім «стимулом-вимогою» [6, с. 250–253].  

Вважаємо, що для ефективного розвитку педагогічного професіоналізму викладача в системі 
управління ВНЗ має бути створена науково-методична система. Нами пропонується авторська 
науково-методична система розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи як 
цілісне системне утворення, що має мету й завдання і становить сукупність функціональних 
складових, які поетапно реалізуються у процесі створення та дотримання у ВНЗ організаційно-
педагогічних умов за дотримання основних принципів (диверсифікації, відкритості та доступності; 
особистісно-орієнтованого підходу, оптимальності змісту, форм і методів) розвитку педагогічного 
професіоналізму викладача. Презентована система (рис. 1) має інтеграційно-функціональну сутність, 
передбачає акме-синергетичне поєднання теоретико-методологічної та методично-діяльнісної 
підсистем та дозволяє реалізувати функції управління процесом розвитку педагогічного 
професіоналізму викладача вищої школи: управлінську, діагностичну, психолого-педагогічну, 
соціально-економічну, рефлексивну [10, с. 226]. 

Теоретико-методологічна підсистема включає мету, завдання, принципи та компоненти 
розвитку педагогічного професіоналізму викладача. Її метою є підвищення рівня педагогічного 
професіоналізму викладача в процесі його науково-педагогічної діяльності у ВНЗ через реалізацію 
сформульованих завдань засобами моніторингу професійно-особистісного зростання, розроблення та 
застосування науково-методичного супроводу, створення та реалізації організаційно-педагогічних 
умов. Методологічні засади цієї системи відображають наукові підходи: (системний, 
компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, акмеологічний, 
інтегративний), принципи розвитку професіоналізму викладача (диверсифікації, особистісно-
орієнтованого підходу, оптимальності змісту, форм і методів розвитку педагогічного професіоналізму 
викладача, принцип відкритості та доступності) та компоненти (мотиваційно-цільовий, когнітивно-
праксеологічний, рефлексивно-емоційний та професійно-ідентичний). 

Методично-діяльнісна підсистема передбачає функціональні складові (організацію діяльності 
багаторівневої науково-методичної служби ВНЗ; проведення моніторингових досліджень динаміки 
розвитку педагогічного професіоналізму викладача; розроблення та впровадження науково-
методичного супроводу означеного процесу; формування та реалізацію індивідуальних програм 
професійно-особистісного розвитку та саморозвитку викладачів) та її елементи, які мають поетапно 
реалізовуватися у процесі створення й дотримання у ВНЗ організаційно-педагогічних умов. 

Організація моніторингових досліджень динаміки розвитку педагогічного професіоналізму 
викладача вищої школи здійснюється через моніторингову технологію, що представлена як стратегія 
і тактика реалізації управлінських дій, котрі спрямовані на визначення реального стану якості 
науково-педагогічної діяльності та визначається сукупністю послідовних етапів: цільового 
(цілепокладання та планування дослідження), методичного (розроблення методичного 
інструментарію), дослідницького (проведення дослідження через реалізацію методик), 
узагальнюючо-аналітичного (збір, оброблення та аналіз результатів), рекомендаційного (розроблення 
методичних рекомендацій) [11, с. 208–214]. 
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Рис. 1. Науково-методична система розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи. 

 
Механізмом реалізації індивідуальної траєкторії розвитку педагогічного професіоналізму 

викладача вищої школи визначено освітні програми, основу розроблення яких складають результати 
діагностики потреб і труднощів у професійній діяльності; свобода вибору та складання програми 
розвитку педагогічного професіоналізму за індивідуальною «освітньою траєкторією»; активне 
залучення викладачів до розроблення цих програм; здійснення процесу розвитку педагогічного 
професіоналізму викладача без відриву від навчально-виховного процесу. 

Для уможливлення процесу складання та реалізації індивідуальних програм доцільним є 
науково-методичний супровід розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи, що 
розглядається як технологія розроблення та застосування форм і методів науково-методичної роботи 
ВНЗ для підвищення професійно-особистісного розвитку викладачів [9]. 

Однією з функціональних складових системи виокремлено професійно-особистісний саморозвиток 
викладача через самопізнання (рефлексію, самоідентифікацію), самопрезентацію, самовираження, 
самоствердження, самовдосконалення, самоактуалізацію, самореалізацію [10, с. 278–285]. 

Функціонування науково-методичної системи розвитку педагогічного професіоналізму 
викладача вищої школи передбачає реалізацію таких етапів: діагностичного, практико-діяльнісного, 
оцінювально-коригувального, кожен з яких має мету, завдання та зміст. До організаційно-педагогічих 
умов розвитку педагогічного професіоналізму викладача відносимо: нормативно-правові, 
організаційно-управлінські, кадрові, мотиваційні, науково-методичні, інформаційні, матеріально-
технічні, фінансово-економічні [5, с. 229–242]. 

Таким чином, якість вищої освіти, що є пріоритетом сучасної освітньої політики України в 
контексті євроінтеграції, забезпечується певними чинниками, серед яких визначальним є 
професіоналізм науково-педагогічних кадрів ВНЗ.  

Дієвість науково-методичної системи розвитку педагогічного професіоналізму викладача 
вищої школи забезпечуватиметься її цілісністю та взаємозв’язком її компонентів. Зауважимо, що 
означена система може успішно функціонувати на внутрішньоуніверситетському рівні при створенні 
та дотриманні організаційно-педагогічних умов і поетапного виконання науково-методичної роботи 
на різних рівнях (кафедра, факультет, університет) для професійно-особистісного розвитку педагога. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення проблеми розвитку педагогічного 
професіоналізму викладача ВНЗ. Перспективним вважаємо дослідження психолого-педагогічних 
умов перебудови системи вивчення кваліфікації вузівського викладача, спрямованої на професійно-
особистісний розвиток науково-педагогічних кадрів, а також розроблення шляхів підготовки управлінців 
до забезпечення процесу розвитку педагогічного професіоналізму академічного персоналу. 
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ПРОБЛЕМА АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПЕРСОНАЛУ ЯК ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  

Проаналізовано досвід андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для 
освіти дорослих. Представлено різні підходи до визначення поняття «андрагогічна підготовка», 
узагальнено сучасні практики андрагогічної підготовки та визначено особливості сучасного 
стану андрагогічної підготовки. Встановлено, що термін «андрагогічна підготовка» наразі не 
увійшов у широкий науковий обіг. Вказано, що процес андрагогічної підготовки має 
фрагментарний характер та досі не набув ознак цілісного андрагогічного процесу. Доведено, що 
наукові основи діяльності педагогічного персоналу у різних формах інформаційно-освітньої 
взаємодії з дорослими тільки починають формуватися. Здійснено класифікацію дорослих як 
суб’єктів андрагогічного процесу. Запропоновано організувати підготовку педагогічного 
персоналу як викладачів для навчання дорослих на основі спеціальності «Педагогіка вищої школи» 
з присвоєнням кваліфікації «викладач-андрагог». 

Ключові слова: андрагогічна підготовка, педагогічний персонал, викладач-андрагог, освіта 
дорослих, андрагогічний підхід, андрагогічні принципи. 
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ПРОБЛЕМА АНДРАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Проанализирован опыт андрагогической подготовки педагогического персонала как 
преподавателей для образования взрослых. Представлены различные подходы к определению 
понятия «андрагогическая подготовка», обобщены современные практики андрагогической 
подготовки и определены особенности современного состояния андрагогической подготовки. 
Установлено, что термин «андрагогический подготовка» еще не вошел в широкий научный 
оборот. Указано, что процесс андрагогический подготовки имеет фрагментарный характер и до 
сих пор не приобрёл признаки целостного андрагогического процесса. Доказано, что научные 
основы деятельности педагогического персонала в различных формах информационно-
образовательного взаимодействия со взрослыми только начинают формироваться. 
Осуществлена классификация взрослых как субъектов андрагогического процесса. Предложено 
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