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Анотація. Автор розкриває необхідність введення до освітньо-

професійних програм підготовки магістрів непедагогічних спеціальностей 
дисципліни «Дидактика вищої школи». Формування педагогічних компетенцій 
викладача вищої школи уможливить майбутнім фахівцям професійну 
діяльність у закладах вищої освіти. Компетентнісний підхід має пронизувати 
всі аспекти професійної підготовки студентів. Тому до переліку результатів 
навчання випускника необхідно ввести спеціальну (дидактичну) 
компетентність. Дидактична компетентність полягає у здатності 
застосовувати знання з психології та педагогіки (дидактики) у навчальному 
процесі закладів вищої освіти. 
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Abstract. The author reveals the necessity of introducing into the educational 

and professional programs of preparation of masters of non-pedagogical specialties 
of the discipline "Didactics of higher education". Formation of pedagogical 
competences of the teacher of the higher school will allow the future specialists 
professional activity in the institutions of higher education. The article reveals the 
essence of didactic competence and peculiarities of its formation in higher education 
students in the current conditions of organizing the initial process. The competency 
approach should permeate all aspects of student training. Therefore, a special 
(didactic) competence should be included in the list of the graduates' learning 
outcomes. The didactic competence is the ability to apply knowledge of psychology 
and pedagogy (didactics) in the educational process of higher education institutions. 
In the orientation of the educational and professional program of the master of non-
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pedagogical specialties it is necessary to enter competencies that allow him to 
engage in teaching activities. General competences add to the ability to carry out 
pedagogical activities using innovative educational technologies, and special 
competences add to the ability to organize the educational process and carry out 
scientific research in order to solve topical problems of the theory, methodology, 
organization and practice of higher education students. One of the most important 
compulsory (normative) disciplines that enable the future specialist to teach special 
and professional disciplines in higher education institutions should be "Didactic of 
Higher Education". This is the main feature of forming didactic competence in higher 
education institutions. But the competent approach in higher education does not come 
down to a separate discipline, but because the phenomenon of integral and dynamic 
develops in the process of formal, non-formal and informal education and is in 
constant development and self-development. All stages of preparation of the master 
of non-pedagogical specialties for teaching activity should be directed on 
achievement of the main purpose of the educational process — formation of 
pedagogical competences of applicants of higher education. 

Keywords: competence approach, learning outcomes, didactic competences. 
 
Вступ 
Умови розвитку сучасної вищої школи потребують дослідження наукових 

підходів, адекватних новим вимогам суспільства, роботодавця, здобувача вищої 
освіти, здатних швидко реагувати на зміну професійних замовлень ринку праці, 
потреб майбутнього фахівця. Саме це ставить перед системою вищої освіти 
певні виклики, які полягають в якісній, чітко конкретизованій в результатах, 
ефективній та гнучкій професійній підготовці студентів. 

Вища освіта визначається сукупністю систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 
здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною 
кваліфікацією на рівнях вищої освіти [2]. 

У мінливому і тісно взаємопов’язаному світі кожна людина потребує 
широкого спектра навичок і компетенцій, які вона має постійно розвивати 
протягом усього життя. Основні компетенції, визначені в Рамковій програмі, 
спрямовані на створення засад для забезпечення всебічного, сталого розвитку 
особистості та суспільства, соціальної єдності [12]. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні передбачає інтегрування у 
європейський освітній простір, на засадах компетентнісного підходу, 
переорієнтації змісту цілям сталого розвитку. 

Зміни стосуються створення нових освітніх стандартів. В останні роки 
напрацьовується нормативний пакет державних стандартів вищої освіти за 
різними спеціальностями щодо класифікатору професій [3; 6; 9], що визначає, 
серед іншого, перелік компетентностей випускника та нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 
навчання [5]. 

Наведений у Стандартах вищої освіти перелік компетентностей і результатів 
навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх 
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програм можуть вказувати додаткові компетентності і програмні результати 
навчання у рамках отримуваної освітньої кваліфікації задля додаткової 
можливості — здатності передавати знання іншим, вміння розв’язувати освіті 
задачі у сфері отриманих професійних знань. Саме того, на нашу думку, 
потребує освітньо-професійна програма підготовки магістра будь-якої 
спеціальності.  

Мета статті — розкриття необхідності й особливостей навчання дисципліни 
«Дидактика вищої школи» магістрам непедагогічних спеціальностей. 

 
Основна частина 
Цілеспрямоване набуття здобувачами знань, умінь і навичок, їх 

трансформація в компетентності сприяє майбутньому професійному розвитку, 
здатності швидко реагувати на запити часу. Світова наукова спільнота 
підкреслює важливість усвідомлення поняття компетентності в суспільстві, що 
базується на знаннях. А для цього потрібно розуміти, які саме компетентності 
необхідно формувати і що має бути результатом навчання. 

У педагогічній науці активно обговорюється застосування компетентнісного 
підходу (Н. Бібік, І. Зимня, І. Єрмаков, О. Локшина, А. Маркова, А. Михайличенко, 
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, та ін.). У працях учених підкреслюється 
важливість проблеми формування професійної компетентності та відповідного 
наповнення змісту й сутності професійної підготовки фахівців у системі 
ступеневої освіти (А. Алексюк, В. Безпалько, С. Бондар, С. Вітвицька, І. Зязюн, 
О. Дубасенюк, В. Кремень, Н. Кузьміна, Н. Ничкало та ін.). Публікації свідчать 
про значну зацікавість вітчизняних і зарубіжних дослідників до визначення змісту 
понять «компетенція» і «компетентність». 

На думку міжнародних експертів, поняття «компетентність» охоплює: 1. 
Задані навички (вимога виконувати певні індивідуальні завдання). 2. 
Використання знань і вмінь на робочому місці на рівні встановлених вимог 
(стандартів) до даної роботи. 3. Здатність відповідально виконувати обов’язки і 
досягати запланованих результатів. 4. Здатність знаходити рішення у 
нестандартних ситуаціях. 5. Здатність застосовувати знання і вміння у нових 
умовах виробничої діяльності [1, с. 96–97]. 

Так, Дж. Равен розуміє під «компетентністю» здатність людини, необхідну 
для ефективного виконання конкретної діяльності в певній предметній галузі, що 
передбачає у неї наявність таких характеристик: вузькоспеціальні знання; 
особливого роду предметні навички; способи мислення; розуміння 
відповідальності за свої дії [10, с. 6].  

Аналіз різними зарубіжними і вітчизняними дослідниками змісту визначень 
поняття «компетентність» доводить, що практично кожне з них включає, як 
основні характеристики, так і знання, досвід у певному виді діяльності [4]. Отже, 
компетентність формується, розвивається і проявляється в процесі конкретної 
діяльності, а не абстрактної. У зв’язку з цим можна наголошувати, що 
компетентність — це вміння та культура здійснювати певну діяльність. Така 
позиція збігається з позицією Міжнародного департаменту стандартів для 
навчання, досягнення та освіти: «поняття «компетентність» визначається як 
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність…» [8, c.20]. 
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Професійна компетентність фахівця є, на нашу думку, складним 
інтегральним інтелектуальним, професійним і особистісним утворенням, що 
формується у процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти, 
проявляється, розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а 
ефективність її здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, 
практичної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, професійних і 
індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту та 
особливостей цієї діяльності. 

Компетентності покладені в основу кваліфікації випускника і за 
Національною рамкою кваліфікацій [5] є головним навчальним результатом, що 
має напрацьовуватися в умовах імплементації Закону «Про вищу освіту», 
розробки державних стандартів, запровадження ступеневої освіти, визначення 
змісту підготовки майбутнього фахівця. Отже, потребують чіткого наукового 
визначення, співвідношення з нормативно-правовим полем освітньої галузі та 
узгодження з міжнародними стандартами. 

Результати, виражені в термінах компетентностей, стають основним 
системоутворювальним фактором, відповідно до якого організовуються, 
добираються, узгоджуються, оптимізуються, гармонізуються всі інші компоненти 
освіти, включаючи оцінювання [4 c. 7]. 

Формування компетентного фахівця є процесом системної багаторівневої, 
поетапної підготовки й виражається в ціннісному ставленні до майбутньої 
професії, її особистісному та професійному сенсі; розумінні її соціальної 
унікальності, освітніх можливостей професійного середовища; формуванні 
професійних (загальних та спеціальних) знань; володінні специфічними для 
професії вміннями та навичками, певному (або ж — первинному) професійному 
досвіді, що в результаті забезпечує фахівцю швидку адаптивність, мобільність 
на ринку праці, потребу професійно розвиватися та готовність розвивати інших; 
професійну етику та розвиток власної особистості. 

Професійну підготовку студентів у закладах вищої освіти слід розглядати як 
систему, в якій формуються професійні компетентності майбутнього успішного 
фахівця у чіткій логічній послідовності та відповідності з функціональними 
обов’язками щодо їх майбутніх посад, вимог із урахуванням росту потреб 
суспільства та особливостей ринку попиту на заявлені професійні послуги та 
особистого бажання бути успішною особистістю.  

Компетентнісний підхід має пронизувати всі аспекти професійної підготовки 
— ціле-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, результативний 
компоненти. Задля цього, до переліку компетентностей випускника необхідно 
ввести спеціальну (дидактичну) компетентність: здатність застосовувати знання 
з психології та педагогіки (дидактики) у навчальному процесі закладів фахової 
передвищої та вищої освіти. 

Дидактична компетентність викладача забезпечується його компетенціями 
(наявністю знання і досвіду у своїй професійній галузі, поінформованістю щодо 
кола питань викладання, рівнем професіоналізму, знанням способів і прийомів, 
ефективним застосовуванням знань і вмінь, креативністю, здатністю діяти з 
урахуванням обмежень та інструкцій, наявністю якостей для рішення завдань 
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тощо) і становить інтегративний особистісний ресурс, що дозволяє проводити 
успішну викладацьку діяльність за рахунок засвоєних ефективних стратегій. 

На відміну від діяльності шкільних вчителів-предметників, підготовлених в 
педагогічних закладах вищої освіти (де випускники освоюють і предмет, який 
будуть викладати школярам, і методику викладання цього предмета), діяльність 
викладача вищої школи — полідисциплінарна. Викладач вищої школи повинен 
не тільки викладати студентам певну навчальну дисципліну, а й здійснювати 
керівництво практикою студентів, курсовими та дипломними роботами, які 
найчастіше носять міждисциплінарний характер.  

Таким чином, викладач вищої школи повинен бути компетентним у тій 
предметній області, якою займається кафедра, тобто він повинен бути фахівцем, 
що має вищу освіту за профілем кафедри. А це ще означає освоїти види 
діяльності, необхідні для вирішення відповідних професійних завдань. Майбутній 
магістр менеджменту, економіки, фінансів, банківської справи і страхування, 
обліку та аудиту, маркетингу, права, тощо окрім фахових знань, необхідних для 
використання в певній предметній діяльності повинен, на нашу думку, ще й вміти 
педагогічно ефективно передавати набуті знання іншим користувачам, 
споживачам, здобувачам у процесі формальної чи неформальної освіти. А, 
отже, — мати уявлення про дидактичні змістові цього педагогічного феномену та 
основні сучасні практики. 

Викладання студентам вимагає абсолютно іншої діяльності: необхідно 
враховувати психологічні особливості студентів, дидактичні закономірності, які 
фахівець непедагогічних спеціальностей ніколи не вивчав, тобто отримати другу 
професійну діяльність, що доповнює вже освоєну їм професійну певного профілю. 

З огляду на необхідність педагогічної підготовки майбутніх фахівців різних 
галузей, спроможних викладати фахові спеціальності за здобутими 
спеціальностями у закладах фахової передвищої та вищої освіти необхідно 
врахувати в освітній програмі їх підготовки дидактичний компонент, а саме: 

 визначити цілями навчання поглиблену фундаментальну, соціально-
економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку 
фахівців у певній сфері господарства; 

 ввести до цілей освітньої програми підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти серед іншого «підготовку до проведення 
наукової та науково-педагогічної роботи»; 

 включити в орієнтацію освітньо-професійної програми магістра 
непедагогічних спеціальностей компетенції, що дозволяють йому працювати у 
науково-дослідних установах, у системі підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців із базовою та повною вищою освітою, тобто 
займатись викладацькою діяльністю, зокрема: загальну — здатність здійснювати 
педагогічну діяльність із використанням інноваційних освітніх технологій та 
спеціальну — здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 
актуальних завдань теорії, методики, організації та практики; 

 до особливостей освітньо-професійної програми підготовки магістрів слід 
віднести педагогічну практику; 
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 обов’язковий компонент освітньо-професійної програми магістра 
доповнити дисципліною «Дидактика вищої школи», із загальним обсягом 90 
годин, 3 кредити; 

 очікуваними програмними результатами освітньо-професійної підготовки 
магістра мають стати здатність продемонструвати систематичне розуміння 
професійних знань та здатність проводити наукові дослідження індивідуально 
або у складі команди, що вимагає достатнього рівня знань методології, 
опрацювання наукових джерел, аналізу фахових знань. 

Формування компетентності майбутнього фахівця здійснюється через зміст 
освіти, яка включає в себе не тільки перелік навчальних предметів, а й 
професійні навички та вміння, які формуються в процесі оволодіння предметом. 
Таким чином, притримуємося думки, що однією з найважливіших обов’язкових 
(нормативних) дисциплін, які забезпечують можливість майбутнього фахівця 
викладати спеціальні/професійні дисципліни у закладах вищої освіти є 
«Дидактика вищої школи».  

Мета викладання дисципліни полягає в оволодінні студентами знаннями 
дидактики вищої школи, дидактичними особливостями викладання дисциплін 
професійного спрямування та управління навчально-виховним процесом у 
закладах вищої освіти; формуванні здатності організовувати та реалізовувати 
освітню діяльність у ЗВО. Зокрема, зміст курсу націлений на знайомство 
майбутніх фахівців із нормативно-правовою основою організації освітнього 
процесу у закладах вищої освіти; видами, формами навчальних занять, 
сучасними методами, засобами реалізації дидактичної системи у вищій школі; 
дидактичними засадами організації самостійної та індивідуальної роботи і 
контролю якості знань студентів; критеріями та нормами оцінювання навчальної 
діяльності студентів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни мають стати: ознайомлення 
студентів магістратури з сутністю поняття "дидактика вищої школи"; вивчення 
змісту та об'єктивного характеру дидактичних закономірностей і принципів; 
структури, змісту та особливостей навчання у вищій школі; організації й 
управління навчальним процесом студентів; розкриття науково-теоретичних 
основ організації освітнього процесу у вищій школі; ознайомлення з науковими 
засадами підвищення пізнавальної самостійності та активності студентів у 
навчальному процесі; сприяння у набутті студентами практичних умінь 
викладацької діяльності; ознайомлення з елементами оптимізації навчального 
процесу на основі комп'ютеризації, використання технічних засобів навчання та 
розвитку дистанційних форм навчання; формування знань про особливості 
організації та управління навчальним процесом у вишах; ознайомлення з 
новітніми технологіями навчання, спрямованими на формування професійних 
компетенцій майбутнього фахівця; розвиток позитивної мотивації майбутнього 
фахівця на викладацьку діяльність набуття студентами практичних умінь 
викладацької діяльності. 

За результатами вивчення курсу студенти повинні знати: предмет 
дисципліни та її значення для підготовки майбутнього фахівця; законодавче та 
нормативно-правове забезпечення вищої освіти; структуру вищої освіти в 
Україні; мету, принципи, функції, зміст й особливості організації навчального 
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процесу у закладах вищої освіти; основні методи і прийоми викладання 
професійних/спеціальних дисциплін; принципи структурування навчального 
предмету та способи організації оволодіння його змістом; особливості організації 
та управління навчальним процесом у закладах вищої освіти; засоби активізації 
пізнавальної діяльності студентської аудиторії; методи забезпечення 
ефективного управління навчально-творчою діяльністю студентів; основи нових 
технологій навчання, спрямованих на формування професійних компетенцій 
майбутнього фахівця. 

Він повинен вміти: орієнтуватися в системі педагогічних знань, сучасних 
наукових концепціях щодо розвитку дидактики української вищої школи; 
розпізнавати та організовувати різні складові навчального процесу; планувати і 
викладати професійні/спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти; 
визначати структуру змісту навчання за навчальною дисципліною; розробляти 
робочу програму навчальної дисципліни, проводити структурування навчального 
матеріалу; планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних 
і позааудиторних занять; визначати цілі навчання за певним структурним 
елементом; розпізнавати та застосовувати різні дидактичні форми, методи, 
засоби в організації процесу навчання студентів; використовувати засоби 
активізації навчально-творчої діяльності студентської аудиторії та інноваційні 
методи навчання; застосовувати адекватні методи і прийоми для формування 
студентами професійних компетенцій; творчо застосовувати знання і способи 
діяльності, засвоєні під час викладання навчальних дисциплін; розробляти 
ефективну дидактичну систему організації навчально-виховного процесу; 
організовувати і проводити науково-методичну роботу; використовувати сучасні 
педагогічні технології організації освітнього процесу. 

Лекційний матеріал та закріплення його на семінарах із практичною 
складовою дозволяє розкрити: сутність поняття дидактика вищої школи, її мету, 
функції та завдання; зміст вищої освіти та його проектування; 
загальнодидактичні особливості навчання у вищій школі; організаційні форми 
проведення навчальних занять у ЗВО; традиційні та інноваційні методи і засоби 
навчання у вищій школі; керівництво самостійною роботою студентів; 
педагогічний контроль у закладах вищої освіти та основні форми його 
здійснення. 

Робочою програмою дисципліни повинна бути передбачена творча і 
самостійна робота студентів із вивчення курсу «Дидактики вищої школи», за 
результатами якої здобувачі вищої освіти пишуть наукові тези чи статті.  

Критеріями оцінювання набутих компетентностей можуть слугувати: 
науковий рівень знання основних дефініцій курсу; нормативно-правових 
документів, що складають організаційний фундамент дидактики вищої школи; 
логіка й аргументація викладення знань; вільне володіння знаннями, їх 
актуальність, системність і переконливість; активність студента на заняттях і в 
самостійній роботі. 

Безумовно, підготовка кваліфікованого викладача потребує глибокого 
вивчення дисциплін психолого-педагогічного змісту, наукової логістики 
професійно-педагогічного розвитку майбутнього фахівця як викладача ЗНО й 
більшої практичної складової.  
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Природа компетентності така, що вона, будучи продуктом навчання, не 
прямо випливає з нього, а є, скоріше, наслідком саморозвитку індивіда, його не 
стільки технологічного, скільки особистісного зростання, наслідком 
самоорганізації та узагальнення діяльнісного та особистісного досвіду. 

Компетентнісний підхід зорієнтовує на кінцевий результат освітнього 
процесу та спрямовує на формування у випускника готовності ефективно 
зорганізувати внутрішні (знання, уміння, цінності, психофізіологічні особливості 
та ін.) і зовнішні (інформаційні, людські, матеріальні та ін.) ресурси для 
досягнення поставленої мети, а саме тому є, на нашу думку, фундаментальним 
підходом до організації процесу навчання у сучасному ЗВО, визначенні його 
цілей і результатів, наповнення змісту, формуванні освітньо-професійних 
програм.  

Саме тому, як підкреслює відома вітчизняна дослідниця С. О. Сисоєва, «у 
навчальних планах підготовки магістрів у вищих навчальних закладах, зокрема, 
непедагогічного профілю, де включені дисципліни психолого педагогічного 
циклу, їх кількість коливається від двох до чотирьох, але прослідкувати логіку, чи 
систему у педагогічній підготовці магістрів важко» [11, с. 316]. 

Компетентісний підхід в освіті не дорівнює сумі знань, умінь, навичок і не 
зводиться до окремої навчальної дисципліни, а тому як явище інтегральне й 
динамічне має розвиватися у процесі формальної, неформальної та 
інформальної освіти, знаходитися у постійному розвитку та саморозвитку, 
трансформуватися й насичуватися під впливом суспільних, професійних змін, 
особистих сенсів. 

Всі етапи підготовки магістра непедагогічних спеціальностей до 
викладацької діяльності повинні бути спрямованні на досягнення головної мети 
навчального процесу — формування педагогічних компетентностей здобувачів 
вищої освіти. Створена модель дає можливість спроектувати відповідно до неї 
дидактичний процес на основі компетентнісного підходу, проаналізувати і 
удосконалити кожен з його елементів. 

 
Висновки 
Упровадження компетентнісного підходу в освітньо-професійні програми 

магістрів непедагогічних спеціальностей призводить до переорієнтації 
домінуючої освітньої парадигми із трансляцією знань та формуванням навичок 
на створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, зокрема — 
педагогічних, що визначають здатність випускника до стійкої життєдіяльності в 
умовах сучасного багатофакторного простору з подальшою можливістю 
працювати в закладах фахової передвищої та вищої освіти. 
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