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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМ АЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Анотація
Мета та цілі
Формат

Дисципліна спрямована на формування і розвиток професійної педагогічної культури аспірантів як майбутніх викладачів та у формуванні
їхньої здатності застосування цієї культури як засобу забезпечення належної якості освітнього процесу
Розуміння аспірантами цілей і змісту педагогічної культури педагога та її значення для ефективності освітнього процесу. Оволодіння
ними загальною і професійною культурою та моральнісними якостями
Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік

Демонстротувати розуміння складових професійної культури викладача, усвідомлювати аксіологічні аспекти культури, визначати шляхи
Результати навчання та способи вдосконалення професійної культури викладача
Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 80 год.
Обсяг
Пререквізити

Вимоги
викладача

«Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності»
Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Пр ацювати з
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять провод иться
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття.Виконати індивідуальне завадання. З метою оволодіння необхідною якістю
освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсум ковий
контроль не проводиться.

СТ РУКТ УРА ДИСЦИПЛІНИ
Практичне
заняття 1

Культура викладача та його
авторитет

Сутність та функцій культури педагога
як джерела впливу на студентів

Практичне
заняття 2

Системність педагогічної
культури викладача.

Лекція 3

Взаємозв’язок професійної компетентності й
культури педагога

Практичне
заняття 3

Взаємовплив педагогічної
майстерності і культури

Структура педагогічної культури та її
місце в професійній діяльності
викладача
Професійна компетеність викладача
та її зв’язок з педагогічною
майстерністю і культурою

Лекція 4

Педагогічне спілкування як інструмент
професійної діяльності викладача.

Практичне
заняття 4

Культура педагогічного
спілкування

Лекція 5

Ціннісна орієнтація педагогіки вищої школи.
Структура цінностей освіти.

Практичне
заняття 5

Прищеплення студентам системи
цінностей

Лекція 2

Самостійна робота

Сутність професійної культури викладача, її
структура та системний характер
Загальна структура професійної діяльності
викладача вищої школи та її культури

Лекція 1

Культура спілкування та
ефективність впливу на студентів
Аналіз цінностей педагогічної
діяльності для викладача, студентів
і суспільства в цілому
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТ АНЬ ДЛЯ ПІДГОТ ОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Сутність культури та її основні функції. Особистісна і професійна культура. Культуротвірна спрямованість освіти. Педагогічна культура викладача як джерело впливу на
студентів і чинник якості освіти. Загальна структура професійної діяльності викладача вищої школи та місце в ній його професійної культури. Структура педагогіч ної
культури. Роль і значення культури педагогічної діяльності. Систем-ний характер педагогічної культури. Сутність поняття професійної компетентності викладача, її
структура тавзаємозв’язок професійної компетентності, педагогічно майстерності та культури педагога вищої школи. Культура як прояв педагогічної майстерності.
Педагогічне спілкування як інструмент професійної діяльності викладача. Культура спілкування та її педагогічний вплив на студентів. Спілку вання як засіб розвитку
духовності студентів. Культура та етика педагогічного спілкування.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Аудиторне приміщення,дошка

ОРІЄНТ ОВНІ Т ЕМ И РЕФЕРАТ ІВ
Сенс педагогічної культури та її значення для забезпечення бажаної ефективності професійної діяльності викладача. Шляхи і способи розвитку професійної педагогічної
культури викладача. Ціннісне сприйняття викладачем своєї професійної діяльності. Професійна культура викладача як чинник впливу на студентів. Культура викладаа і
духовно-культурний компонент особистісного розвиток студента.

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
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Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

Нарахування балів

Розподіл балів для
оцінювання успішності
аспіранта

СИСТ ЕМ А ОЦІНЮВАННЯ
Бали нараховуються за таким принципом:
• за кожною темою дисципліни – 5 балів;
• за виконання індивідуального завдання, що передбачає
реферативну роботу по проблемам значущості педагогічної
культури для професійної діяльності, а також шляхів та способів
розвитку педагогічної культури – 25 балів;
• залік – 50 балів
Критерії оцінювання знань та вмінь визначені відповідним
Положенням НТУ «ХПІ» від 23.02.2018
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/

НОРМ И АКАДЕМ ІЧНОЇ ЕТ ИКИ
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість,
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури.
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

