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Розвиток і освіта, за переконливими словами вчителя німецьких учителів
А. Дістервега, жодній людині не можуть бути дані або повідомлені ззовні.
Кожний, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною
діяльністю, власними силами, власною напругою. Ззовні майбутній спеціаліст
може отримати тільки поштовх. Саме ця ідея пронизує зміст пропонованого
посібника.
Закласти міцний фундамент умінь, що є стратегічною метою методики
викладання, неможливо шляхом «прямих поставок» навіть цінних і актуальних
для майбутнього викладача вищого навчального закладу знань, оскільки стати
їх носієм ще не означає вміти, тобто набути відповідного досвіду діяльності.
Людина прямою передачею знань ніколи не навчиться діяти. Тільки ті знання
стануть способом успішних дій, які будуть не просто передані і засвоєні у
формі готових висновків, а набуті шляхом власних зусиль, оскільки самі собою
висновки не мають цінності без того розвитку, який до них призвів і того
розвитку, до якого вони призведуть далі. Саме тому головний критерій
формування змісту посібника полягав у відборі проблемних або «проблемноевристичних»знань.
На відміну від дерективних установок, які часто сковують розумову
активність і стають гальмом самостійних дій, новаторських рішень у методиці,
проблемні знання дають простір для критичного ставлення до таких установок,
для заперечення застарілого, для виникнення нових, оригінальних способів
діяльності, тобто забезпечують можливість успішно орієнтуватись у
нестандартних ситуаціях, освоювати все нові і нові проблеми, знаходити
оптимальні способи їх розв’язання.
Інакше кажучи, саме проблемні знання, орієнтуючи на критичне
ставлення до змісту, який подається у підручнику або ж повідомляється,
формують пошуково-творчу поведінку, яка і є критерієм високорозвинених
умінь. Значення їх й в тому, що разом з ними закладається прагнення до
подолання стереотипів.
Проблемний характер змісту навчального посібника обумовлений ще й
тим, що методику раз і назавжди «створити» неможливо і вивчити неможливо.
Вона потребує постійної творчості і оновлення.
Особливість пропонованого посібника на відміну від інших посібників з
методики викладання у вищій школі у тому, що при висвітленні ключових тем,
зокрема традиційних та нетрадиційних форм, методів та прийомів навчання і
виховання, вони не лише декларуються та характеризуються, а й обов’язково
демонструються («До сих пір я вас знайомив з сутністю, а далі давайте
подивимось, як це робиться»).
У посібнику чітко визначені актуальні проблеми, пов’язані з методикою
викладання у вищій школі в умовах сучасного розвитку суспільства, їх причини
та шляхи розв’язання. Багато уваги приділено формуванню досвіду аналізу та
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розв’язання педагогічних проблем, що виникають у педагогічній діяльності
викладача вищого навчального закладу; формуванню готовності до
ефективного впровадження в навчальний процес традиційних та інноваційних
методів навчання, виховання та контролю за навчально-пізнавальною
діяльністю студентів; досвіду організації професійного самовдосконалення та
самовиховання майбутнього викладача ВНЗ; формуванню умінь і навичок
використання в навчально-виховному процесі вищої школи сучасних
мультимедійних технологій; розвитку інтересу до викладацької діяльності,
спонуканню майбутніх викладачів до педагогічної творчості.
Особливість навчального посібника – в лаконічності викладу теоретичних
положень та насиченні ілюстраціями( фактами та ситуаціями з багаторічного
досвіду роботи автора у вищому навчальному закладі, цитатами, афоризмами,
які відображають аспекти методичної діяльності викладача, уривками з
художніх творів та педагогічних фільмів).
Зміст посібника викладено в такий спосіб, щоб сприяти:
• поєднанню теорії з практикою й включенню теоретичних знань у
діяльність;
• усвідомленню потреби в оволодінні теоретичними знаннями для
розв’язання проблем, пов’язаних із методикою викладання у вищій
школі;
• розвитку аналітичних здібностей та педагогічного мислення, створенню
сприятливих умов для задіяння інтелектуальних ресурсів особистості
студента;
• ознайомленню з живими зразками організації навчально-виховного
процесу у вищій школі, кращим методичним досвідом педагогівпрактиків.,
• спонуканню до самооцінки та особистісного і професійного
самовдосконалення.
Оскільки посібник адресовано магістрам спеціальності «Педагогіка вищої
школи», автор надає перевагу змісту, пов’язаному з дисциплінами психологопедагогічного циклу.
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