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Анотація

Досліджено формування професійно-педагогічної  культури майбутнього

викладача.  У  роботі  визначено  поняття  професійно-педагогічної  культури,  її

структури та значення у процесі формування майбутніх викладачів. Розроблено

методичні  рекомендації  щодо  формування  професійно-педагогічної  культури

майбутнього  викладача  та  експерементально  перевірено ефективність  впливу

даної  методики  за  допомогою  ціннісно-орієнтованого,  когнітивного  та

діяльнісно-поведінкового критеріїв.

Результати,  отримані  під  час  емпіричного  дослідження,  свідчать  про

ефективність запропонованої методики, що доведено за допомогою кількісного

аналізу.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  культуровідповідність,  професійно-педагогічна

культура, заклад вищої освіти, професійна підготовка, майбутні викладачі.

Annotation

This  work  deals  with  investigating  the  formation  of  the  professional-

pedagogical  culture  of  the  future  teacher.  The  notion  of  professional-pedagogical

culture, its structure and importance in the process of formation of future teachers is

defined.  Methodological  recommendations  for  the  formation  of  the  professional-

pedagogical culture of the future teacher were developed and the effectiveness of the

influence of this technique using the value-oriented, cognitive and activity-behavioral

criteria was experimentally tested.

The results obtained during the empirical study indicate the effectiveness of the

proposed methodology, which was proved by means of quantitative analysis.

Keywords: cultural correspondence, professional and pedagogical culture, institution

of higher education, vocational training, future teachers.


