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Holubnycha L. O. Historiography of the views of didactives of the end of the XX century on the forms of organization 
of education in higher school

The article examines the views of domestic didactics of the late twentieth century on the forms of organization of education in 
higher school. The source base was textbooks and manuals on pedagogy and didactics of higher school. The topicality of the sci-
entific intelligence is determined by the fact that the problems of the value of didactic categories, as well as their essence 
and development are important for the theoretical genesis of didactic science. In addition, according to scientists, the forms 
of organization of education in higher school are the least terminologically studied didactic category. The purpose of the study 
is to generalize the views of domestic didactics of the late twentieth century on the forms of organization of education in higher 
school on the basis of historiographical analysis of educational and methodological literature on the outlined problem. The 
research methods were general scientific methods, namely: historiographical analysis and synthesis of textbooks and manuals 
on the research topic, which became the basis for the study of the content components of this didactic category; terminological 
analysis of these historiographical sources. The results of research:

1) didactics of the late twentieth century identified the following forms of organization of education in higher school: lec-
tures, seminars, workshops, laboratory classes, training and production practice, research work;

2) the greatest attention of scientists was paid to the lecture, which was given a definition, characterized its features, estab-
lished its components and didactic purposes, formulated its functions, pointed out the need for an appropriate approach to its 
organization, which is determined by its place in the educational process;

3) for practical classes, scientists have proposed their definitions, specifics and didactic requirements for their implementation;
4) the specificity and complexity of generalization of other organizational forms of students’ education are indicated, which 

became the reason for somewhat less attention from the didactics of the specified period to their organization.
Key words: didactics, higher school, didactic category, forms of organization of higher education, historiography, end 

of the XX century.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті здійснено теоретичний аналіз запропонованої концепції розвитку професійно-педагогічної компетент-
ності викладачів технічних закладів вищої освіти. Окреслено особливості розв’язання вітчизняними й зарубіжни-
ми авторами низки питань побудови концепцій формування професійних компетентностей спеціалістів (С. Артюх, 
Л. Банашко, Ю. Вінтюк, М. Ільязова, Б. Крищук, О. Севастьянова, В. Стрельніков, С. Філатов та інші). Наведе-
но відповідні приклади. Проаналізовано наукову літературу, присвячену проблемі дослідження понять “концепція”, 
“педагогічна концепція”, окреслено основні ознаки, які характеризують сутність цього поняття. Зазначено варіанти 
педагогічних концепцій відповідно до ступеня та рівня концептуальності (науково обґрунтована, науково-теоретична, 
прикладна, декларована, концепція-суперечність, емпірична). Підкреслено, що в контексті нашого дослідження запро-
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поновану концепцію розглядаємо як систему поглядів на процес розвитку професійно-педагогічної компетентності 
викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти, який аргументує логіку, доцільність і послідовність 
в реалізації його сутності й змісту. Схарактеризовано складові компоненти розробленої концепції розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти, до яких віднесено 
мету концепції; нормативні документи, на яких базується концепція; робочі визначення, звернення до яких передба-
чається в концепції (професійно-педагогічна компетентність, професійна компетентність, педагогічна компетент-
ність); методологічні підходи; закономірності й принципи функціонування досліджуваного процесу; розроблену модель 
досліджуваного аспекту педагогічного процесу, педагогічні умови ефективного розвитку досліджуваного явища. Зро-
блено висновок про те, що підвищення вимог до професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закла-
дів вищої освіти стає нагальною проблемою та умовою розвитку системи неперервної освіти, стимулом оновлення 
післядипломної педагогічної освіти. Суттєво підвищити рівень розвитку досліджуваної компетентності на практиці 
дозволяє визначення його концептуальних засад відповідно до сучасних реалій вищої освіти.

Ключові слова: концепція, професійно-педагогічна компетентність, закономірності, принципи, методологічні 
підходи, педагогічні умови, викладач вищої школи, технічний заклад вищої освіти, післядипломна педагогічна освіта.

У Всесвітній декларації вищої освіти для ХХІ століття [5] зазначається, що “вища освіта повинна вно-
сити більш активний вклад у розвиток всієї системи освіти, зокрема шляхом вдосконалення педагогічної 
освіти, розробки навчальних програм і досліджень у цій галузі”. Тому нагальні завдання розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти полягають в розвитку в них 
мотиваційно-ціннісного усвідомлення необхідності неперервного професійного розвитку; організації тео-
ретичної підготовки, відповідного рівня отриманих професійно спрямованих знань, діяльнісно-операційної 
підготовки; сукупності професійно-особистісних якостей, спрямованості на самооцінювання, рефлексію 
власного професійного розвитку. Ефективне розв’язання означених завдань потребує визначення концепту-
альних засад розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) відповідно до сучасних вимог вищої освіти, теоретичного обґрунтування системи навчання 
викладачів технічних ЗВО в умовах післядипломної педагогічної освіти, яка б надала можливість суттєво 
підвищити рівень розвитку їхньої професійно-педагогічної компетентності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує значну зацікавленість вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців проблемою побудови концепцій формування професійних компетентностей спеціалістів (С. Артюх, 
Л. Банашко, В. Введенський, Ю. Вінтюк, М. Ільязова, Б. Крищук, О. Севастьянова, В. Стрельніков, С. Філа-
тов та іншы). Зокрема, М. Ільязова стверджує, що “успішність розв’язання будь-якого дослідницького 
завдання визначається якістю методологічного й методичного обґрунтування стратегії та тактики його 
реалізації” [8, с. 227], тому свою концепцію формування професійної компетентності студентів-соціологів 
авторка засновує розглядом рівнів методологічного аналізу: філософського (передбачає застосування ціліс-
ного, системного, діяльнісного підходів); конкретно-наукового (процесуально-результативний, проблемно-
ситуативний, особистісний, задачний, полісуб’єктний підходи) [8, с. 227–228]. Інакшу позицію знаходимо 
в дослідженні колективу українських науковців [2, с. 1–2], які до завдань формування досліджуваної компе-
тентності педагогів відносять: забезпечення застосування самоактуалізації та самоорганізації; становлення 
професійної культури педагога; формування ключових компетенцій і професійної мобільності; організацію 
дидактико-методичної підтримки; активізацію соціальної активності.

Водночас підкреслимо широту підходів науковців до системи педагогічних принципів як складової час-
тини концепції формування професійної компетентності спеціалістів. Зокрема, до таких принципів І. Агібова 
зараховує такі: фундаментальності, універсальності, інтегративності, варіативності, практичної спрямова-
ності й спадковості [1]. Разом із тим О. Севастьянова й інші [2, с. 4] до принципів формування професійної 
компетентності відносять принципи педагогічної творчості, професійного саморозвитку, гуманізму, про-
блемності, демократизації, реалізму, компетентності, діалогізації навчання, орієнтації на особистість, техно-
логічної єдності навчання та використання освітніх технологій. У контексті розгляду методологічних засад 
концепції формування професійної компетентності студентів-психологів Ю. Вінтюк орієнтується на пси-
холого-педагогічні принципи, як-от: гуманізації освіти, психологізації освітнього процесу, особистісного 
підходу, єдності соціалізації та індивідуалізації процесу розвитку особистості [4, с. 354].

Наукові праці авторів, присвячені виділенню системи критеріїв для концепцій професійної компетент-
ності також демонструють широку палітру підходів [4; 7; 8]. Як приклад наведемо позицію М. Ільязової, яка 
враховує такі критерії: змістові характеристики діяльності (комплекс внутрішніх спонукань, мотивів пове-
дінки й діяльності, спрямованості інтересів тощо); рівень та якість результатів (реальні досягнення, отри-
мані в результаті діяльності); процесуальні особливості діяльності (об’єм, швидкість, темп) [8, с. 230]. Дещо 
інший підхід знаходимо в О. Гури, який, здійснюючи концептуальний аналіз змістових складових частин 
психолого-педагогічної компетентності викладача, критеріями ефективності визначає зовнішні (динаміка 
рівня усвідомлення концептів психолого-педагогічної компетентності, яка відбивається в результативності 
й продуктивності самоорганізації особистості) й внутрішні (динаміка рівня розвитку професійних якостей, 
готовності до діяльності) показники [7, с. 489].

Отже, проведений аналіз спеціальних досліджень, присвячених визначенню сутності й особливос-
тей побудови концепцій формування професійної, педагогічної, психолого-педагогічної компетентності  
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фахівців різних профілів дає можливість стверджувати, що, незважаючи на зростальну кількість подібних 
досліджень, у науковій літературі не виявлено відповідної концепції розвитку професійно-педагогічної ком-
петентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти, що й спонукає нас до прове-
дення самостійного дослідження.

Мета статті – здійснення теоретичного аналізу запропонованої концепції розвитку професійно-педа-
гогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти. Мету статті 
конкретизовано в таких завданнях: проаналізувати науково-педагогічну літературу, присвячену проблемі 
дослідження; схарактеризувати складові компоненти й особливості побудови концепції розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти.

Осмислення словникових статей вітчизняних і зарубіжних авторів засвідчує широту розуміння терміну 
“концепція” (від. лат. сonceptio – сприйняття, розуміння, система): “сукупність поглядів, спосіб розуміння, 
тлумачення будь-яких явищ, процесів, провідна ідея їх системної теоретико-методологічної характеристики” 
[11, с. 147]; “сукупність положень, що виникає на основі концепту й покликана його довести, обґрунтувати” 
[10, с. 88]; “сукупність узагальнених положень або система поглядів на розуміння сутності, змісту, методики 
й організації освітнього процесу, а також особливостей діяльності педагогів у процесі його здійснення” 
[9, с. 252]. Зазначимо, що до основних ознак, які характеризують сутність цього поняття, науковці відносять: 
соціальну зумовленість і практико-наукову необхідність нової педагогічної концепції; несуперечність кон-
цептуальних положень; визначення місця в педагогічній теорії, в педагогічній галузі, дисципліні; широту 
охоплення педагогічного процесу, видів педагогічної діяльності, типів педагогічної взаємодії; потенціал 
розвитку педагогічної теорії, педагогічної галузі й науки в цілому; прогностичність рекомендацій.

За визначенням С. Гончаренка, педагогічна концепція є “системою поглядів на те чи інше педагогічне 
явище, процес, спосіб розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; провідною ідеєю педаго-
гічної теорії” [6, с. 177]. Водночас ступінь і рівень концептуальності можуть бути різними, зокрема нау-
ковцями [3] виокремлюються такі варіанти педагогічних концепції: науково обґрунтована (формується на 
основі обраних методологічних орієнтирів обґрунтованої логіки побудови цілісної системи поглядів); нау-
ково-теоретична (зараховує висунуті ідеї або їх систему, не обов’язково обґрунтовані всі дії з їхньої реаліза-
ції на практиці); прикладна (становить собою обґрунтований проєкт перетворення педагогічної практики); 
декларована (сформульована у вигляді гасел, які закликають до здійснення чогось); концепція-суперечність 
(побудована як спростування відомих теорій і фактів); емпірична (ґрунтується на практичному або експери-
ментальному педагогічному знанні).

Ми у своєму дослідженні, керуючись твердженням С. Гончаренка [6, с. 239], будемо розглядати досліджу-
вану концепцію як систему поглядів на процес розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів 
фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти, який аргументує логіку, доцільність і послідовність у реа-
лізації його сутності й змісту. Відповідно до композиційного викладу розробленої концепції, слід зазначити, 
що розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін – це цілеспрямований 
комплексний процес, який передбачає опанування викладачами технічних закладів вищої освіти знаннями, 
уміннями, професійно-особистісними якостями заради набуття практичного досвіду вдосконалення власної 
професійно-педагогічної компетентності. Ключовим елементом концепції є мета як кінцевий результат, на 
який спрямовується процес, тому в контексті нашого дослідження мета – це підвищення рівня розвитку про-
фесійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти.

В основу розробки концепції розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дис-
циплін технічних закладів вищої освіти покладені положення Законів України “Про вищу освіту” (2014 р.), 
“Про наукову і науково-технічну діяльність” (2016 р.), Постанови Кабінету Міністрів “Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (2019 р.), проєкту Концепції розвитку освіти на 
2015–2025 рр., Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 р., Стратегії Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. (2020 р.), Національної рамки кваліфікацій України (2011 р.).

Основні положення концепції базуються на таких засадах:
– пріоритетності національних і загальнолюдських духовних цінностей;
– відповідності післядипломної освіти викладачів фахових дисциплін технічних ЗВО потребам суспіль-

ства й держави;
– якості змісту освіти й технологій навчання;
– реалізації ефективної системи підготовки викладачів, яка передбачає необхідність поєднання теоре-

тичної підготовки з врахуванням зарубіжного досвіду в організації навчального процесу;
– ефективного використання навчального часу шляхом впровадження активних форм навчання та інно-

ваційних технологій;
– забезпечення прозорості освітнього процесу викладачів, сприянні розвитку контролю навчальної 

діяльності;
– організації інтенсивного й високоефективного навчального процесу, забезпеченні активної участі 

в ньому викладачів фахових дисциплін;
– створення сприятливих умов для поєднання навчання викладачів фахових дисциплін з інтенсивною 

професійною практикою.
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Обґрунтування концепції розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисци-
плін передбачає звернення до понятійно-категоріального апарату дослідження. Враховуючи той факт, що 
поняття “компетентність” відрізняється складним змістом, в якому інтегруються професійні, соціально-пси-
хологічні, правові й інші характеристики, в загальному вигляді компетентність особистості ми вбачаємо 
в сукупності здібностей, відповідних знань, якостей і властивостей, необхідних для успішної професійної 
діяльності в тій чи іншій сфері. Водночас визначальним для нашого дослідження є те, що природа компе-
тентності є результатом саморозвитку індивіда, результатом самоорганізації та узагальненням професійно-
діяльнісного й особистісного досвіду. За такої умови важливо підкреслити, що одним із видів компетент-
ності людини, який окреслює широкий, всебічний спектр її відповідності вимогам професійної діяльності 
на особистісному й діяльнісному рівнях, є професійна компетентність, яку ми розглядаємо як інтегральну 
характеристику суб’єкта праці, рівень його професійної підготовки, що визначає єдність теоретичної та прак-
тичної готовності до актуальної реалізації завдань у відповідній професійній галузі. З метою визначення 
взаємозв’язку між основними поняттями слід зазначити, що кожна компетентність виявляється у діяльності, 
саме тому в наукових дослідженнях професійна компетентність педагога співвідноситься з педагогічною 
діяльністю, тим самим виокремлюючи педагогічну компоненту в структурі цього поняття. Завдяки цьому 
професійно-педагогічну компетентність можна вважати одним із видів професійної компетентності.

Під час розробки концепції розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача фахових дис-
циплін технічних закладів вищої освіти ми виходили з визначення поняття “професійно-педагогічної ком-
петентності викладача технічного закладу вищої освіти” як складного, інтегративного, професійно-осо-
бистісного утворення, яке характеризує сукупність ціннісно-мотиваційних ресурсів, систему професійно 
важливих якостей і здібностей особистості, комплекс психолого-педагогічних і предметних знань, профе-
сійні уміння, комунікативний досвід і досвід самопізнання, відбиває готовність до саморозвитку й забез-
печує успішну реалізацію професійно-педагогічної діяльності. Таким чином, професійно-педагогічна ком-
петентність – це інтегративна якість, що проявляється в професійно-педагогічній діяльності й передбачає 
пошук можливостей її розвитку в рамках іншої діяльності – післядипломної педагогічної освіти.

Методологічну основу концепції розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових 
дисциплін технічних ЗВО складають такі наукові підходи:

– системний (Р. Акофф, Ю. Бабанський, В. Беспалько, С. Гончаренко, Н. Кузьміна, В. Кушнір, В. Слас-
тьонін, А. Фокшек та інші);

– андрагогічний (С. Архіпова, В. Вихрущ, Н. Дем’яненко, С.Змеєв, А. Кукуєв, Л. Лук’янова й інші);
– компетентнісний (І. Бех, Н. Бібік, І. Зимняя, О. Локшина, Н. Нагорна, О. Пометун, Л. Хоружа й інші);
– діяльнісний (Г. Атанов, Л. Виготський, Н. Дюшеєва, І. Зязюн, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші);
– особистісно-орієнтований (І. Бех, Г. Васянович, Л. Виготський, О. Дубасенюк, С. Сисоєва, І. Якиман-

ська й інші);
– акмеологічний (А. Деркач, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Паутова, А. Реан, Л. Рибалко й інші);
– функціональний (Л. Білоусова, О. Будник, В. Деміденко, С. Іванова, Т. Красікова, З. Маркоцкі й інші);
– інтегративний (М. Артишевська, О. Вознюк, Л. Дольнікова, О. Дятлова, І. Козловська, К.Левківська, 

Н. Світловська, Р. Собко, В. Похонський та інші);
– інноваційний (О. Дубасенюк, І. Зязюн, М. Кларін, В. Кремень, А. Моісєєв, А. Пригожин, С. Сисоєва й інші);
– креативний (О. Дубасенюк, Н. Гузій, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Кічук, А. Маркова, С. Сисоєва, 

Л. Хомич та інші).
Ми переконані, що для відбиття об’єктивної педагогічної реальності у вигляді процесу розвитку про-

фесійно-педагогічної компетентності викладачів технічних ЗВО доцільним є виділення закономірностей 
як результату сукупної дії багатьох законів, що зображує чимало зв’язків і відносин. Як закономірності, 
які розкривають сутність процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних 
закладів вищої освіти, ми визначаємо такі:

– сильна мотивація професійно-педагогічних досягнень нівелює недостатність здібностей;
– спершу особистісний розвиток стимулює розвиток професійно-педагогічної компетентності, потім 

навпаки, професійно-педагогічна компетентність стимулює особистісний розвиток викладача, водночас 
обидва ці процеси взаємопов’язані в єдиний особистісно-професійний розвиток;

– розвиток професійно-педагогічної компетентності відбувається гетерохронно, нерівномірно, за допо-
могою подолання суперечностей, які постійно виникають;

– розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача технічного закладу вищої освіти можли-
вий, якщо відповідає характеру самовдосконалення та самореалізації;

– мотивація до неперервного особистісно-професійного самовдосконалення виступає важливим факто-
ром розвитку професійно-педагогічної компетентності й вимагає зовнішніх умов – акмеологічної підтримки 
й акмеологічного середовища на всіх етапах неперервної післядипломної професійної освіти;

– розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти пов’язаний 
із появою індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності та єднання з предметом праці;

– динаміка розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін полягає 
в переході від репродуктивної, поелементної діяльності до системної, рефлексивної, інноваційної, творчої.
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Концепція розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних 
закладів вищої освіти спирається на систему педагогічних принципів – вихідних положень, керівних ідей 
та основних вимог, що випливають із встановлених педагогічною наукою закономірностей і реалізуються 
в цілях, змісті, педагогічних технологіях, професійно-педагогічній діяльності викладачів. Ефективність роз-
витку досліджуваної компетентності викладачів технічних ЗВО передбачає відбір принципів, які відбива-
ють ключову ідею професійної підготовки науково-педагогічних працівників: науковості й фундаменталь-
ності, системності й послідовності, функціональної цілісності й детермінізму, неперервності й наступності, 
варіативності й діалогічності, проблемності й прогностичності, індивідуалізації та суб’єктності, інтеграції 
та демократизації, професійної спрямованості.

Логіка обґрунтування концепції розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових 
дисциплін технічних закладів вищої освіти передбачає визначення педагогічних умов ефективного функці-
онування та розвитку досліджуваного явища, які характеризуються спеціальним чином підібраною систе-
мою заходів, що забезпечує ефективне становлення та розвиток професійно-педагогічної компетентності 
в реальній навчальній діяльності післядипломної педагогічної освіти викладачів: неперервність процесу 
розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої 
освіти; формування позитивної мотивації та ціннісного відношення викладачів до самоосвіти, самороз-
витку й самореалізації в умовах післядипломної педагогічної освіти; наповнення змісту післядипломної 
професійної підготовки викладачів технічних закладів вищої освіти розвивальними технологіями професій-
ної освіти; активізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в умовах освітньо-професійного середовища в процесі 
післядипломної педагогічної освіти; спонукання викладачів фахових дисциплін до педагогічної рефлексії 
з метою побудови траєкторії власного професійного розвитку.

У процесі апробації положень концепції ми розробили й впровадили модель розвитку професійно-педа-
гогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти, до компонентів (блоків) якої визначено 
такі: програмно-цільовий, теоретико-методологічний, діяльнісно-технологічний, контрольно-результативний.

Конкретними шляхами реалізації концепції можуть бути:
– включення проблематики професійно-педагогічної компетентності до дослідницьких програм і планів 

післядипломної педагогічної підготовки викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти;
– створення на базі вищих технічних закладів України експериментальних центрів, лабораторій для 

опрацювання педагогічних інновацій, розповсюдження передового досвіду викладачів фахових дисциплін 
у реалізації завдань професійно-педагогічної компетентності;

– корегування та узгодження змісту освіти, навчальних програм курсів підвищення кваліфікації з метою 
орієнтації на основні компоненти професійно-педагогічної компетентності, розробка й запровадження 
нових курсів, які зможуть сприяти формуванню професійно-педагогічно компетентності викладачів фахо-
вих дисциплін вищої технічної освіти;

– науково-методичне забезпечення післядипломної підготовки викладачів фахових дисциплін технічних 
ЗВО з урахуванням інноваційності професійно-педагогічної компетентності;

– розробка й видання типових програм, методичних посібників, підручників, методичних матеріалів із 
формування та розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних ЗВО;

– розробка й запровадження нових методик навчання з метою формування конкурентоздатного викла-
дача вищої освітньої галузі;

– вивчення світового педагогічного досвіду, адаптація кращих вітчизняних прикладів формування про-
фесійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти.

Висновки. Обґрунтована нами концепція є науковою основою процесу розвитку професійно-педа-
гогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти. Створена кон-
цепція є відкритою системою та може бути доповнена й розширена, що передбачає необхідність про-
ведення комплексної реформи системи підвищення кваліфікації, а також професійного й особистісного 
розвитку викладачів фахових дисциплін, зокрема структури, змісту, організації та методики їх навчання. 
Перспективи подальших наукових розвідок полягають у дослідженні методичних засад розвитку профе-
сійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти в процесі післядипломної 
педагогічної освіти.
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Horokhivska Т. М. The concept for developing professional-pedagogical competency in lecturers of professional 
disciplines from technical universities

The article presents a theoretical analysis of the proposed concept for developing professional-pedagogical competency in 
lecturers from technical universities. It isolates the peculiarities of how Ukrainian and foreign authors (S. Artiukh, L. Banashko, 
S. Filatov, M. Iliazova, B. Kryshchuk, O. Sevastianova, V. Strelnikov, Yu. Vintiuk et al) solve issues related to constructing con-
cepts for developing professional competencies in specialists. Consequently, relevant examples are presented. Besides, the article 
analyzes the scientific literature on the study of such terms as “concept”, “pedagogical concept” and identifies the basic fea-
tures characterizing the essence of these concepts. It indicates variants of pedagogical concepts according to degrees and levels 
of conceptuality (scientifically justified, scientific-theoretical, applied, declared, concept-contradiction, empirical).It highlights that 
the proposed concept is seen as a system of views on the development of professional-pedagogical competency in lecturers of pro-
fessional disciplines from technical universities, which justifies the logic, feasibility and consistency in the implementation of its 
essence and content. Also, the article describes the components of the proposed concept for developing professional-pedagogical 
competency in lecturers of professional disciplines from technical universities. They include the aim of the concept; regulatory 
documents underlying the concept; working definitions incorporated in the concept (professional-pedagogical competency, pro-
fessional competency, pedagogical competency); methodological approaches; patterns and principles of how the studied process 
operates; the developed model of the studied aspect of the pedagogical process, pedagogical conditions for effective develop-
ment of the studied phenomenon. The article concludes that increasing the requirements for professional-pedagogical competency 
of lecturers from technical universities becomes a topical issue, a prerequisite for developing the system of continuing education 
and an incentive to update postgraduate teacher education. One can significantly increase the development level of the studied 
competency in practice by defining its conceptual foundations under the modern conditions of higher education.

Key words: concept, professional-pedagogical competency, patterns, principles, methodological approaches, pedagogical 
conditions, lecturer, technical university, postgraduate teacher education.


