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ВСТУП 

Орієнтація на світовий стандарт освіти в умовах 

євроінтеграційних процесів передбачає упровадження нових 

підходів до підготовки викладачів, з метою формування в них 

компетентностей, необхідних для творчої педагогічної 

діяльності, високоефективної взаємодії з студентським 

колективом, освоєння та впровадження новітніх педагогічних 

технологій навчання, постійного підвищення педагогічної 

майстерності та установки на навчання упродовж життя. 

Творча праця педагогів професійної освіти має непересічну 

виховну й дидактичну цінність, оскільки її основним завданням 

є підготовка майбутніх фахівців до життя та праці в 

демократичному суспільстві, яке постійно змінюється і 

потребує від майбутніх професіоналів не лише фахових знань, а 

й особистісних якостей, що сприятимуть самореалізації 

особистості в динамічному суспільстві. 

Педагогіка і психологія вищої школи на всіх етапах її 

історичного розвитку передбачала визначення змісту освіти 

сучасної молоді, пошук найбільш ефективних способів озброєння 

їх корисними знаннями, уміннями і навиками, передачу 

накопиченого попередніми поколіннями досвіду і розкриття 

закономірностей освітнього процесу в умовах професійної освіти. 

Окреслений навчально-методичний посібник є відгуком на 

трансформаційні запити сьогодення і ґрунтується на 

інноваційному переосмисленні значення вищої освіти, 

педагогіки і психології вищої школи для розвитку та 

самореалізації особистості в умовах глобалізації, змінності, 

інформатизації світу, і водночас національної самоідентифікації, 

сучасних вимог до професійної підготовки особистості 

майбутніх фахівців для українського освітнього простору. 

Посібник є результатом досліджень вітчизняних та зарубіжних 

педагогів та відображає сучасні досягнення теорії та практики 

педагогіки та психології вищої школи. 


