
Міністерство освіти і науки України

Кафедра психології та педагогіки

Юрій Плиска

КОМПЕТЕНТНІСНА СКЛАДОВА 
ОСОБИСТІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 
ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ

Навчально-методичний посібник
(для майбутніх вчителів)

Острог
Видавництво Національного університету «Острозька академія»

2021



УДК 378.147(076)
ББК 74

П 37

Рекомендовано до друку вченою радою  
Національного університету «Острозька академія» 

 (протокол № 7 від 28 січня 2021 р.)

Рецензенти:
В. М. Жуковський, доктор педагогічних наук, професор кафед

ри психології та педагогіки (Національний університет «Острозька 
академія»);

П. О. Тадеєв, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
 вищої математики (Національний університет водного господарст
ва та природокористування).

Плиска Ю. С.
Компетентнісна складова особистісної педагогічної 

культури вчителя та тенденції її розвитку: навчально 
методичний посібник. Острог: Видавництво Національно
го університету «Острозька академія», 2021. 128 с.

ISBN 9786178041106

Завдання посібника надати допомогу з актуальних 
питань компетентнісної складової особистісної культури 
вчителя, акцентувати увагу на техніці її розвитку. Пропо
нується набір методів дослідження компетентнісної скла
дової вчителя з позиції суб’єктновчинкового підходу.

Для вчителів та майбутніх вчителів, які працювати
муть в умовах нової Української школи.

УДК 378.147(076)
ББК 74

© Плиска Ю. С., 2021
© Видавництво Національного університету

«Острозька академія», 2021

П 37

ISBN 9786178041106



� 3 �

ЗМІСТ

1. Ключові компетенції європейського вчителя  
в контексті особистісної педагогічної культури  4

2. Професійні вміння сучасного вчителя  
як основа розвитку його особистісної педагогічної 
культури        50

3. Педагогічне спілкування учителя як комунікативна 
характеристика рівня розвитку його особистісної  
педагогічної культури      79

4. Дослідження компетентнісної складової особистісної 
педагогічної культури вчителя     89

Додатки для дослідження      104



Навчальне видання

Юрій Святославович ПЛИСКА

Компетентнісна складова  
особистісної педагогічної культури вчителя  

та тенденції її розвитку

Навчально-методичний посібник
(для майбутніх вчителів)

Комп’ютерна верстка Наталії Крушинської

Формат 42х30/4. Ум. друк. арк. 7,44. Зам. № 30–21.
Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура «Cambria».

Оригіналмакет виготовлено у видавництві 
Національного університету «Острозька академія»,

Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.

Виготовлено ФОП Свинарчук М. В.,
Тел. (+38068) 68 35 800, email: 35800@ukr.net.


