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Передмова 

 

В знании величие и краса.                  
Знание дороже, чем клад жемчужин: 

                                                   Время любой уничтожит клад,  
                                                        Мудрый и знающий вечно нужен. 

Ас-Самарканди   (XII век) 
 

Сьогодні особливої гостроти набула потреба кардинального 

вдосконалення форм і методів підготовки кваліфікованого фахівця, 

вдосконалення навчально-виховного процесу як у загальноосвітній, так і у 

вищій  школі, а передусім – перегляд основних концептуальних положень 

навчально-виховного процесу; відбувається зміна підходів до освіти, що 

пов’язана з переорієнтацією на розвиток людини, її особистісні якості та 

культурні цінності. 

Щодо реформування системи підготовки вчителя, викладача, то реалії 

сучасності вимагають не лише високого рівня його теоретичної підготовки, а 

й відповідного формування особистості,  її культурного потенціалу, високого 

рівня психолого-педагогічної підготовки, готовності до саморозвитку та  

самовиховання. Без цих складників неможливо забезпечити професійне 

становлення викладача, формування й розвиток його педагогічної 

майстерності. 

Останнім часом науковці, як теоретики, так і практики, все частіше 

доходять висновку, що пошуки в перебудові освіти необхідно здійснювати не 

в напрямі вдосконалення навчальних програм, навчальних планів, 

модернізації підручників, а, швидше, в напрямі переорієнтації базових 

принципів, основних позицій професійної підготовки педагога. Відповідно, 

з’являються й нові підходи до осмислення проблеми, пропонуються нові 

концепції здобуття педагогічної освіти. Але незалежно від кількості та 

різноманітності підходів у перспективі в навчальному процесі необхідно 

позбутися установки на абсолютизацію засвоєння знань,  коли все інше – 

(другорядне) оголошується несуттєвим.  
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Слід зазначити, що, незважаючи на порівняно високий рівень 

педагогічної освіти в Україні, вона не завжди закладала відповідний 

потенціал подальшого розвитку пізнавальної і професійної активності 

людини, адже в більшості випускників вищих навчальних закладів 

сформована орієнтація на пошук зовнішньої допомоги, в основному засвоєна 

позиція споживача, якому не обов’язково докладати особистих зусиль. 

Безумовно, з такою після його закінчення процес пошуку індивідом свого 

місця в житті, у соціальній та професійній структурі суспільства не 

завершується орієнтацією людині дуже важко прийняти нову позицію, що 

передбачає особисту відповідальність за результати своєї діяльності, 

необхідність, передусім, самостійно докладати зусилля для подолання 

життєвих труднощів. У цьому зв’язку нині значно змінюється погляд на 

сутність, зміст та структуру освіти, форми її організації. Здійснюється 

активний пошук прогресивних педагогічних технологій, методів і засобів 

активізації навчальної діяльності учнів та студентів, які б забезпечили 

неперервність освіти, можливість постійного професійного зростання. 

Сьогодні система освіти має передбачати пріоритетний розвиток 

особистості спеціаліста, його професійне  та інтелектуальне удосконалення. 

В період соціально-економічних і політичних змін, бурхливого розвитку 

науково-технічної революції з її великими руйнівними можливостями на 

перший план висувається проблема життєвого визнання пріоритету 

особистості людини з притаманними їй розумовими і фізичними 

здібностями, потребами, ідеалами тощо. Забезпечення такого розвитку 

особистості стане можливим при впровадженні індивідуалізації навчання. 

Незважаючи на те, що індивідуалізація навчання до цього часу не стала 

ще ланкою кардинальних перетворень у напрямі поліпшення якості 

підготовки майбутнього фахівця, їй приділялась певна теоретична увага. Це 

питання вивчалось філософами, психологами і педагогами. В різні роки увага 

до індивідуалізації навчання то зростала, то зменшувалась. Ще й до цього 

часу в літературі можна зустріти різні погляди щодо тлумачення цієї 
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проблеми. Однією з причин цього є не тільки розбіжності у поглядах різних 

авторів щодо тлумачення понять, пов’язаних з диференціацією та 

індивідуалізацією навчання, а передусім те, що не проводилось достатньою 

мірою комплексних, цілеспрямованих досліджень, які б базувалися на 

фундаментальних теоретичних розробках та практичній перевірці. 

Розгляд проблеми особистісно орієнтованого навчання свідчить, що 

вирішення задачі удосконалення професійної підготовки спеціалістів у 

сучасних умовах можливе лише за умов застосування нової парадигми 

педагогічного процесу в закладах освіти. Сутність цього підходу полягає в 

тому, що в основі навчально-виховного процесу знаходиться особистість 

майбутнього спеціаліста як суб’єкта навчання, а педагогічний процес 

будується таким способом, щоб максимально забезпечити індивідуальний 

розвиток особистості  у відповідності до її індивідуальних особливостей і 

сформувати її як неповторну індивідуальність. Особливої значимості цей 

процес має набути у вищих закладах освіти, де одним з головних засобів 

реалізації індивідуалізованого навчання є самостійна навчально-пізнавальна 

діяльність, без якої згадане вище є практично нездійсненним. Не дивлячись 

на те, що різним аспектам самостійної навчальної роботи студентів 

присвячено низку публікацій,  дослідження проблеми показало, що питанню 

організації цього процесу у ВНЗ приділяється недостатня увага. Ми 

вважаємо, що навчити студента (учня) вчитись, самостійно набувати знання, 

розвивати індивідуальні якості протягом усього активного життя – це 

завдання, яке необхідно вирішити як для забезпечення неперервності освіти, 

так і для розвитку творчої особистості спеціаліста будь-якої галузі. 

Особливе місце  займає питання формування особистості майбутнього 

педагога та його орієнтації на неперервність освіти. Важливим також є 

формування установки на розвиток пізнавальної діяльності суб’єктів учіння, 

їх інтересу до навчання, формування умінь та навичок самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності, здійснення самооцінки і самоконтролю, 

створення умов для такої діяльності та організаційних можливостей 
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управління навчально-виховним процесом у нових умовах. Головним 

результатом має стати орієнтація навчального процесу на студента, розвиток 

його своєрідності і неповторності, створення умов для формування творчої 

ініціативи, педагогічної сміливості та самостійності майбутнього фахівця.  

Удосконалення системи професійної підготовки вимагає максимальної 

інтенсифікації навчально-виховного процесу, підвищення вимог до 

практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Намагаючись максимально 

інтенсифікувати навчання, педагоги, психологи й методисти активно вводили 

різноманітні прийоми та вправи, напрацьовані функціональні зразки, 

розглядаючи їх як засоби, які застосовуються при вивченні окремих 

навчальних дисциплін. Проте, як виявилося пізніше, для ефективного 

оволодіння суб’єктом учіння новою інформацією цього недостатньо. 

Звичайно, важливу роль тут відіграє й готовність викладача ВНЗ до 

удосконалення навчально-пізнавального процесу. Більш детально про це 

йтиме мова в третьому розділі цього посібника. 

В освітніх системах багатьох країн світу нині відбуваються значні 

зміни. Впровадження нових навчальних технологій, комп’ютеризація 

навчання, розвиток дистанційної освіти підносять на новий рівень самостійну 

пізнавальну діяльність. Вже сьогодні у більшості навчальних закладів 

України питома вага самостійної навчальної роботи студентів становить 

понад 40 відсотків часу, який виділяється на вивчення різних дисциплін. При 

цьому наголос робиться на чіткій організації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності, що сприяє більш ефективному використанню часу, 

виділеного для самоосвіти. Це не тільки досягнення оптимізації стаціонарних 

занять з самостійною навчальною діяльністю студентів, а й інформаційно-

методичне забезпечення, комп’ютерна підтримка навчального процесу. 

Створені у ВНЗ сучасні технічні можливості, коли студенти можуть 

включатися в комп’ютерну мережу в домашніх умовах, сьогодні вже досить 

широко використовуються в багатьох індустріально розвинених країнах. Це 
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розширює можливості самостійної навчальної роботи студентів всіх форм 

навчання – стаціонарної, заочної, вечірньої, а також і дистанційної. 

Підвищення якості професійної підготовки є завжди актуальною 

проблемою. Тому є необхідність постійного вдосконалення існуючих і 

пошуку нових, більш ефективних методів навчально-виховного процесу. 

Традиційно виходили з того, що студента необхідно вчити, для чого і 

розроблялись відповідні системи навчання. Поступово педагоги прийшли до 

необхідності іншого підходу, а саме: студент повинен вчитись, завдання ж 

викладачів та навчальних закладів – створити для цього необхідні умови. 

Зауважимо, що така ідея не є новою, бо ще відомий педагог Я.А. Коменський 

(1592 – 1670) зазначав, що «Альфою і омегою нашої дидактики нехай буде 

пошук та відкриття способу, за якого б учителі менше навчали, а учні більше 

б учились». На особливе значення самостійної роботи в процесі навчання 

звертав увагу і К.Д. Ушинський. Самостійну навчально-пізнавальну 

діяльність він вважав єдиною міцною основою будь-якого плідного 

навчання. 

Сьогодні все частіше фахівці наголошують, що навчання – це не процес 

передачі знань, а, передусім, уміння самостійно відшукувати  та 

осмислювати інформацію, орієнтуватися в інформаційному просторі, а 

самостійна пізнавальна діяльность є важливим чинником процесу 

професійної підготовки спеціалістів. Для педагога ця проблема є ще більш 

актуальною, ніж для спеціалістів інших галузей (хоча слід зазначити, що цей 

процес взагалі є дуже важливим для фахівців будь-якої галузі).  
 

 

Розділ1. Проблеми освіти в Україні в умовах розвитку 

інформаційного суспільства  

 

Фундамент, на якому стоїть школа  
                                 і будується все, що робиться в школі, – це  
                                 різносторонні знання; багате розумове життя,  
                                 широта кругозору, 
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  постійне інтелектуальне зростання  
                                 кожного вчителя… 
                                 викладання, не зігріте і не осяяне прагненням 

                                           учителя до знань, перетворюється для нього 
                                           у важку повинність, у тягар, а в дитини відбиває 

                                будь-яку охоту до знань і губить її інтелектуальні  
                                 задатки й здібності. 

В.О. Сухомлинський 
 

 

1.1. Сучасний стан освіти в Україні в дискурсі розвитку педагогічної 

майстерності викладача 

 

Нині у світі відбувається зміна підходів до освіти, що зумовлюється 

переорієнтацією на розвиток людини, її особистісних та культурних якостей. 

Посилення уваги до кожного індивіда сприяє зростанню значущості 

людського фактору в суспільному розвитку, відповідальності кожного за 

розвиток цивілізації, розуміння ваги гуманітарної сфери в житті суспільства. 

Поява багатьох проблем, з якими   не завжди може впоратися людство, 

свідчить про таку особливість сучасності, як неможливість у межах 

традиційної системи освіти та виховання сформувати новий тип світогляду, 

адекватний реаліям. Криза освіти, про яку останнім часом ведуть мову як 

науковці, так і педагоги-практики, виявляється у невідповідності 

професійного рівня спеціалістів зростаючим вимогам суспільства, вимогам 

життя, яке дедалі все більше ускладнюється, у протиріччі між новими цілями 

й завданнями вищої школи та її організаційною структурою, застарілими 

формами управління навчально-виховним процесом, у розходженні інтересів 

та можливостей суб’єктів освітнього процесу. 

Серед багатьох чинників, які визначають рівень освіти як 

пріоритетної сфери соціально-економічного, духовного і культурного 

розвитку, один з найважливіших зумовлюється роллю 

учителя(викладача).Зрозуміло, що головною метою національної системи 

освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної 
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особистості, формування покоління, яке здатне вчитися протягом 

усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства. Досягнення цієї мети є, без сумніву, найважливішою 

гуманістичною функцією освіти. У цьому зв’язку гуманізація освіти 

розглядається як нова парадигма, в основу якої покладено 

людиноцентристський підхід, визнання людини як найвищої соціальної 

цінності, повага до особистості, її запитів та інтересів, створення умов, 

що необхідні для розкриття і розвитку здібностей людини, її постійного 

вдосконалення й саморозвитку 

У перехідні епохи, коли руйнуються стереотипи, уявлення та 

світогляд, як нездатні продукувати нове, відбувається переструктурування 

багатьох суспільних інституцій. У цей час  виникають ідеї, вільні від 

старих догм і форм, відбувається пошук нових орієнтирів суспільного, 

інтелектуального та культурного розвитку тощо. Звідси й численні пошуки 

нового, які сьогодні характерні для функціонування та розвитку 

педагогічної освіти в Україні. 

Аналізуючи хід реформи загальноосвітньої школи та перебудови 

вищої освіти, слід відзначити, що, незважаючи на численні проекти та 

програми, які пропонуються теоретиками і практиками в галузі освіти,  їх 

об’єднує одне бажання – вийти за межі традиційного навчання, розробити 

нові підходи до одного з найважливіших інструментів педагогіки – 

навчально-виховного процесу. У визначенні орієнтирів цих пошуків можна 

встановити відрив нашої педагогіки від світового досвіду, бажання 

швидкого впровадження нових технологій навчання, запозичених із 

зарубіжного досвіду. Такі педагогічні ін’єкції не можуть бути запроваджені 

з позиції «користувача», адже останньому необхідно заповнити ці 

технології власними смислами і значеннями, досвідом і певною 

специфікою, притаманною навчальному предмету, який викладається, 

особливостями аудиторії слухачів. Для запозичення готових розробок 

потрібна, звичайно, і власна орієнтація у світовому педагогічному досвіді, 
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осмислення та опанування підходами до навчально-виховного процесу, які 

вже вироблені у практиці навчання.  

Цьому питанню сьогодні приділяється надзвичайно велика увага в 

контексті Болонського процесу, одна з основних вимог якого – якість освіти. 

У сучасних соціокультурних умовах одним із шляхів вирішення цього 

завдання постає вимога щодо забезпечення подальшого вдосконалення 

модульно-рейтингової системи навчання, забезпечення неперервності 

навчання, тобто навчання впродовж життя, привабливості європейської 

системи освіти, розширення мобільності студентів і викладачів, забезпечення 

конкурентоспроможності і можливості працевлаштування випускників ВНЗ 

на європейському ринку праці. Отже, самостійній пізнавальній діяльності в 

умовах сьогодення в системі професійної підготовки відводиться чільне 

місце. Виходячи з цього, нам необхідно навчати СПД учнів середніх 

загальноосвітніх шкіл не лише на рівні рекомендацій та теоретичного 

тлумачення, а й здійснювати певні практичні кроки. Це був би необхідний 

елемент, який з’єднав би несхожі між собою дві системи навчання: у СШ та у 

ВНЗ. Навчивши школярів умінню вчитися, ми б змогли надійно забезпечити 

швидшу й безболіснішу їх адаптацію до умов професійної підготовки у 

вищих навчальних закладах. 

На достатньо диверсифіковані умови країни та навчальні заклади 

сьогодні накладаються вимоги, задоволення яких вимагає нових підходів. 

Так, однією з проблем сьогодення є проблема наступності між середньою і 

вищою школами. Вважають, що різницю між вимогами підготовки в школі та 

ВНЗ можна подолати, якщо в усій системі освіти ставитимуться однакові 

вимоги, якщо і в системі освіти, і в суспільстві буде чітко визначено, які 

фахівці потрібні в країні. Звичайно, таке завдання легше сформулювати, аніж 

його вирішити. Але ж до того часу, поки ця проблема не буде вирішена, 

розрив між рівнями системи освіти залишатиметься. Якщо звернутися до 

реальності, то легко пересвідчитися, що сьогодні і в середній, і у вищій школі 

наявні власні уявлення, кого і як треба готувати, які здебільшого не 
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збігаються. Останнє особливо стає помітним, коли вищий навчальний заклад 

починає реалізувати власні навчальні технології через зміст курсів, 

підручників та навчальних посібників. Відсутність наступності між 

середньою та вищою школами усвідомлюється відразу. Звідси – всі «інші 

проблеми»: репетиторство, корупція і т.п. 

Необхідність переходу до моделі освіти для сталого розвитку 

зумовлена насамперед фундаментальними протиріччями розвитку як 

суспільства, так і самої освіти. Світовий освітній процес нині виявився в 

полоні основного протиріччя, яке має відношення до проблеми часу. По-

перше, освіта, яка нерідко мислиться як передача, а також накопичення й 

відтворення знань та культури минулих поколінь, виявилася нездатною 

задовольнити потреби сучасності: надто багато традиційного, застарілого 

сьогодні функціонує в закладах освіти. По-друге, сучасний освітній процес 

вступає у протиріччя не лише з сьогоденням, а й з майбутнім. Сучасна 

система освіти фактично ігнорує майбутнє, не маючи його чіткої орієнтації. 

Система цінностей, цілей та ідеалів, яка сьогодні має місце в освітньому 

процесі, не адаптована до майбутнього, яке б влаштовувало як суспільство, 

так і окрему людину. Така система все більше відставатиме від вимог 

майбутнього і тим самим не дасть змоги вирішувати проблему виходу з 

кризового стану. 

Але ж саме освіта повинна передбачати й певним способом 

задовольняти життєво важливі інтереси і потреби майбутніх поколінь. Усе, 

що говориться про майбутні і сучасні покоління в системі освіти, значною 

мірою стосується і природи, яка оточує людину, і людського середовища. 

Потребує кардинальної перебудови методологічна підготовка 

педагогічних та адміністративно-освітніх кадрів, у тому числі  формування 

культури розумової діяльності. Адже багато викладачів продовжують 

залишатися в полоні схем і способів навчання і виховання, які склалися в 

радянську епоху, коли в системі вищої освіти (особливо у сфері суспільних 
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наук) панувала софістика. Тепер же, під прикриттям принципу плюралізму, 

це панування набуло ще більшого масштабу. 

Отже, одним із важливих протиріч системи вищої освіти залишається 

різке відставання, передусім, гуманістичної та суспільно-наукової підготовки 

спеціаліста, від природничо-наукової і технічної. Останні дві сфери 

«працюють» у руслі більш або менш сучасних вимог, тобто рухаються в силу 

специфіки предметів, які відзначаються більшою конкретністю і 

прагматичністю, ніж це притаманно гуманітарним наукам. Саме тому деякі 

дослідники акцентують увагу на озброєнні як студентів, так і викладачів 

принципами наукової методології, тобто формуванням здатності до 

продуктивно-творчого мислення. Саме тут – найбільш занедбана галузь 

навчально-виховного процесу у вищій школі. Адже жодна наука не 

розкриває, не розглядає закони мудрості, закони вічного руху і підняття 

людського духу на більш високі ступені розвитку.  

На наш погляд, одним із шляхів розв’язання наведених вище протиріч 

може бути чітка організація самостійної пізнавальної діяльності учнів та 

студентів. Саме належно організоване учіння у школі дасть можливість 

скоротити, а може й звести нанівець той розрив, який наявний  між 

загальноосвітньою і вищою школами. 

Звичайно, адміністративно-управлінського аспекту тут не досить. У 

забезпеченні наступності в навчальному процесі загальноосвітньої школи та 

ВНЗ важливе місце відводиться і таким складовим, як зміст навчання, 

система оцінки знань, технології навчання та учіння, навчально-методичне і 

комп’ютерне забезпечення та ін. Тому не можна не погодитися з думкою 

академіка О.Я. Савченко про те, що «вміння вчитися для учня сьогодні є 

головним питанням. Це не гасло! Такі вміння ведуть до правильного 

мислення, правильного планування у навчанні, вміння готувати відповідь на 

поставлене питання. Оволодіння способами пізнання – надзвичайно важливе 

для людей усіх професій і впродовж всього життя» (Українське 

радіо,«Педагогічні роздуми», 03.07.2004).  
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Сьогодні вища школа повинна передбачати орієнтацію 

пріоритетів у визначенні освітніх ідеалів – відмову від 

технократичних підходів у педагогічній справі та формуванні 

особистості вчителя, олюднення знання, підготовку творчого 

спеціаліста. Останнє вимагає не лише певних організаційних змін, а 

й нових стосунків у системі викладач – студент, інноваційних 

підходів у навчально-виховному процесі. Зовсім недавно  в Україні 

та на теренах  колишнього Радянського Союзу мали місце чимало 

починань у напрямі розробки та нетрадиційних уявлень про 

організацію навчального процесу, які більш інтенсивно (порівняно 

з вітчизняними) розробляються в зарубіжній теорії і практиці. 

Незважаючи на значну різницю у змісті та системах навчальних 

закладів, поняття про традиційний навчальний процес у різних 

країнах має багато спільного. В умовах традиційного навчального 

процесу викладач (учитель) передає знання, формує уміння, 

навички, перевіряючи та оцінюючи результати. При цьому 

навчання носить репродуктивний характер, знання та способи дій 

передаються учням чи студентам у готовому вигляді, тобто вони 

«запрограмовані» на відновлення засвоєння.. Загалом пріоритетом тут 

були не особистість, а той продукт, який можна від неї одержати, – 

виконання певних соціальних функцій, реалізація моделей поведінки і т.д. 

Багато хто може стверджувати, що існуюча в нас система освіти 

завжди була спрямована на особистість. Воно ніби і так. Усе ж таке 

твердження означало, що ми не бачимо відмінностей між формуванням 

особистісних структур свідомості. Провідними орієнтирами освіти довгий 

час були ідеологія, держава, її замовлення, бюрократична система 

управління, традиції і ритуали педагогічної свідомості. Проте кожна 
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людина має свій досвід та індивідуально-психологічну позицію, через 

призму яких вона відбирає інформацію про навколишнє середовище, людей 

та їх взаємовідносини, культурні цінності і т.п. У певних ситуаціях у неї 

може виникати деяка незручність, напруження, негативні емоції. Такі 

бар’єри можуть бути наслідками індивідуальних, статевих, вікових, 

професійних та інших особливостей. У системі знань про інших людей 

значне місце посідає також оціночне судження та стереотипи, що склалися. 

За звичкою, ми використовуємо їх як еталон, з яким ми підходимо до 

пізнання особистості та визначення її приналежності до тої чи іншої 

спільноти людей. Сприймання людини значною мірою залежить від 

психологічних її особливостей, життя конкретної особистості, її інтересів, 

спрямування. Воно може бути глибоким чи поверховим, точним чи 

помилковим. Це й повинен враховувати викладач, організовувати 

самостійну пізнавальну діяльність учнів (студентів), формуючи у молодої 

людини культуру діяльності, її зацікавленість у набутті певних знань. Ідея 

особистісно орієнтованої освіти сьогодні проявляється на двох рівнях: 

буденному і науковому. Під кутом зору першого цей підхід розглядається 

як етико-гуманістичний, при якому утверджують ідеї поваги особистості 

дитини, співробітництва, діалогу та індивідуалізації навчання. Наукове 

уявлення про особистісно орієнтовану освіту має різну концептуально-

поняттєву структуру – залежно від того, в межах якої науки концепція 

розглядається. 

У дидактиці, наприклад, цей підхід включає категорії цілі, зміст 

освіти, методи навчання та учіння, критерії ефективності навчально-

виховного процесу. Концепція особистісно орієнтованої освіти, виявляючи 

новий зміст навчальних компонентів, задає тим самим нові регулятори 

перетворення педагогічної свідомості і практики. Теоретичне значення 

такого підходу вбачається нами в розкритті природи та умов реалізації 

особистісно розвивальних функцій освітнього процесу, визначення цілей, 

змістових і процесуальних систем освіти. 
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Сьогодні невідкладною проблемою є наукове обґрунтування шляхів 

побудови найбільш ефективної організації та вдосконалення навчально-

пізнавальної діяльності. Необхідно розкрити закономірні зв’язки між 

навчальним пізнанням і тими процесами, які відбуваються в суспільстві, з 

метою більш повного використання їх для ліквідації (або хоча б суттєвого 

зменшення!) відставання навчання від розвитку і потреб суспільних 

інституцій, що має надзвичайно важливе значення для розвитку 

суспільства. 

Спроби відійти від репродуктивних методів навчання відомі ще з тих 

часів, коли навчання було достатньою мірою індивідуалізованим. Відомо, 

що в умовах масовості шкільного навчання, а згодом і професійної 

підготовки, також були спроби, пов’язані з дидактичними пошуками 

«нового виховання», в основному в експериментальних «нових» школах 

протягом перших десятиліть ХХ століття. І вже зовсім недавно в Україні та 

на теренах колишнього Радянського Союзу мали місце чимало починань 

щодо розробки та апробації нових педагогічних технологій. Досить назвати 

прізвища лише кількох педагогів-новаторів (Ш. Амонашвілі, А. Ільїн, В. 

Шаталов та ін.), яких спіткала доля несприйняття з боку керівництва 

освітою того часу. 

В умовах сучасного розвитку ставиться завдання максимального 

розкриття потенціалу кожної людини, її розвитку, формування людини як 

суб’єкта суспільного життя, підготовки до постійного вдосконалення, 

саморозвитку і самореалізації. Технології навчання повинні бути такими, 

щоб мати можливість реалізації індивідуально орієнтованого підходу в 

підготовці вчителя до його професійної діяльності, адже професійна 

діяльність, компетентність, а пізніше – педагогічна майстерність і творчість 

можливі лише на індивідуально-творчому рівні самореалізації особистості. 

Саме тому проблема індивідуалізації підготовки педагога, її розвивальний  

характер повинні розглядатися як пріоритетна тенденція у вдосконаленні 

системи освіти взагалі та професійної підготовки педагога. Останній як 
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теоретично, так і практично має бути здатним до аналізу власних 

професійних можливостей і на цій основі він повинен бути в змозі 

вибудовувати програму своїх дій щодо підвищення професійного рівня на 

всіх етапах діяльності 

Особливо актуалізується питання теоретико-методологічного 

обґрунтування та забезпечення процесу реформування освіти, розробки 

проблем навчання і виховання студентів вищої педагогічної школи, 

принципів і змісту ступеневої професійної освіти, форм і методів навчання, 

часткових і загальних методик, науково-педагогічне обґрунтування 

нормативних і вибіркових складових змісту навчання, дослідження 

психолого-педагогічних та соціально-економічних чинників професійної 

підготовки, обґрунтування оптимальної структури навчального процесу в 

системі ступеневої освіти. Необхідно інтенсифікувати діяльність закладів 

вищої освіти в напрямі поєднання здобутків вітчизняної методики із 

зарубіжною наукою і практикою щодо технології відпрацювання змісту 

навчання відповідно до нової парадигми освіти. Невирішеною залишається 

проблема підготовки особистісно орієнтованих підручників та посібників 

для вищої школи, які були б новими за своєю структурою, типом, апаратом 

орієнтування, побудованого на засадах діалогу відповідно до вимог нових 

педагогічних технологій. 

Потребують розв’язання також і такі проблеми вищої школи, як 

рівень професійної підготовки, контроль за навчально-методичною 

роботою, одержаними знаннями, якістю практичної підготовки фахівців. 

Ідеться не лише про підготовку майбутніх спеціалістів, а й про фаховий 

рівень викладачів та наукових працівників. Рівень навчально-методичної 

бази багатьох ВНЗ залишається ще вкрай низьким, бібліотеки не мають 

можливості централізовано замовляти навчальні посібники і підручники. 

Видання навчально-методичних посібників часто не фінансується, а поява 

політико-кон’юнктурних видань приводить до хаосу в навчальній 

літературі. 
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В умовах функціонування державних і приватних  навчальних 

закладів створилась до певної міри парадоксальна ситуація, коли останні 

експлуатують базу та кадри державних ВНЗ, отримуючи при цьому 

відповідні дивіденди, а державні заклади іноді перебувають на межі 

виживання. Отже, існує  проблема виваженого співіснування державної і 

приватної освіти, яку необхідно розв’язувати. Якість же підготовки 

спеціалістів в умовах відсутності відповідної навчально-матеріальної бази, 

професорсько-викладацького складу, обладнання, читальних залів, 

аудиторного фонду і т. д. часто не відповідає вимогам дня. Захоплення 

декларуванням абстрактних ідей та гасел привело до девальвації 

справжніх цінностей у процесі підготовки майбутніх фахівців 

педагогічного профілю. Вищі навчальні заклади, які ще недавно були 

центрами духовного і культурного розвитку, втрачають різноманітні 

форми роботи зі студентами. Сьогодні практично відсутні науково-

пошукова, гурткова, клубна робота. Копіювання чужих зразків організації 

освітніх систем приводить до втрати свого національного в освіті.  

Окремої розмови заслуговує також становище викладача вищої 

педагогічної школи; неприпустимою є ситуація неповаги до 

професіоналізму останнього. По-перше, викладачі українських ВНЗ мають 

надзвичайно велике навчальне навантаження, яке майже вдвічі перевищує 

навантаження зарубіжних колег. У цій ситуації виникає проблема щодо 

можливості підвищення професійного рівня викладача, дефіциту часу для 

самовдосконалення, оновлення навчального матеріалу, підготовки 

навчально-методичних рекомендацій. По-друге, заробітні плати 

викладача, доцента, професора майже не відрізняються, не говорячи вже 

про їх мізерність. 

Отже, сьогодні життя вимагає негайного впровадження механізмів 

морального та матеріального стимулювання, забезпечення умов для 

належного виконання професійного обов’язку викладацьким складом та 

навчання студентів, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно 
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до потреб і здібностей особистості, створення сприятливих умов для 

виявлення обдарованої молоді та подальшого розвитку її творчих 

здібностей як майбутнього інтелекту нації, забезпечення особливої уваги 

та підтримки з боку держави і суспільства. 

У сучасній системі освіти окреслилося чимало позитивних тенденцій: 

широка варіативність підходів як до одержання середньої, так і вищої освіти; 

з’явилися вищі навчальні заклади – різні, як за фаховим спрямуванням, так і 

за формою власності, рівнями акредитації; виникають авторські школи; 

широко вивчається зарубіжний досвід; на всіх освітніх рівнях акцентується 

увага щодо особистісно орієнтованого та розвивального навчання, 

необхідності забезпечення неперервності освіти протягом усього життя 

людини тощо. 

На жаль, основний учительський дефіцит – якраз навчальна діяльність. 

Виявляється, щоб вчити вчитися – треба вміти вчитися. А цьому не вчать у 

педінституті, там вчать учити… 

При цьому можна констатувати, що масові методи підготовки вчителя 

в більшості випадків не є ефективними. Педагогічна освіта як форма 

професійної підготовки вчителя для роботи в умовах класно-урочної системи 

була актуальною в момент створення такої системи навчання і могла успішно 

слугувати для формування майбутньої діяльності ще деякий час (орієнтовно 

до початку ХХ століття). З розвитком здатності людини вчитися та 

розвитком освітньої діяльності як такої, професія вчителя мала б зазнати 

фундаментальних змін, однак залишилася такою ж, як і на час появи класно-

урочної школи. Тому підготовка вчителя-методиста призводить до того, що 

людина на кінець навчання не стає тим спеціалістом, який готовий 

формувати навчальну діяльність учнів (студентів). За статистикою Вищої 

школи економіки Росії, понад 70 відсотків студентів педагогічних ВНЗ не 

хочуть працювати у школі, але ж ідуть, враховуючи безвихідь. Отже, дітей 

вчать ті, кому «нікуди подітися».Як показує дослідження, і в Україні це 

питання «вирішується» подібним чином. При цьому не береться до уваги, що 
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«суспільство, в якому всі вміють читати й писати, переможе суспільство, в 

якому більшість людей неграмотні, але деякі – геніальні» (Л. Туроу). 

Очевидно, не випадково одним з найважливіших чинників 

конкурентоздатності Японії американські дослідники називають 

неперервність і масовість освіти, що стала національним пріоритетом (хоча 

необхідно відзначити, що деякі економісти акцентують увагу на особливих 

умовах взаємодії держави і приватного сектора, на високих нормах 

збережень, пожиттєвому наймі, ролі профспілок і т.п.). Ті ж 

Джексон Грейсон-молодший і Карла О’Дейлл наголошують: 

«Конкурентоздатність Японії створюють не її протекціонізм або копіювання 

чужих ідей. Її справжніми джерелами є система освіти, мотивація, здатність 

перебудовуватися, менша гострота конфліктів у суспільстві, увага до 

продуктивності праці та її якості». 

Отже, успіх Японії полягає в тому, що існує певна система з багатьма 

складниками, серед яких, безумовно, однією з найсуттєвіших і 

найважливіших є та частина системи, яка пов’язана з освітою. Це стосується 

(не лише з формального боку) як самих суб’єктів навчально-виховного 

процесу (забезпечення неперервності, масовості, колективного виховання, 

розвитку в дітей з ранніх літ позитивного ставлення до праці, дисципліни, 

порядку), так і державної турботи про своє майбутнє, коли вчитель входить у 

число 25% найбільш високооплачуваних працівників країни. У середині 80-х 

років, наприклад, середня заробітня плата вчителя в Японії вдвічі – вчетверо 

перевищувала її середній рівень по країні. У перший рік роботи японський 

учитель заробляє більше, ніж початкуючий інженер, бізнесмен, фармацевт. 

Без сумніву, тут ми вбачаємо яскравий вияв турботи держави про своє 

майбутнє. 

Усе це є свідченням того, що в контексті загальнодержавної політики 

необхідно вдосконалювати принципи управління та фінансування вищої 

освіти, щоб одночасно розширювати її доступність, збільшувати фінансові 
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потоки у вищу школу й забезпечувати гідне життя як навчальному закладу, 

так і викладачам та студентам. 

Відомо, що у світі немає жодної ідеальної системи освіти – кожна з них 

пов’язана зі своїми культурно-історичними традиціями і значною мірою 

залежить від соціально-економічного стану країни. Більше того, в освітніх 

системах багатьох країн є те унікальне, що інші постійно вивчають і 

намагаються запровадити у своїх країнах. Це стосується як методів навчання, 

так і виховання. При цьому, звичайно, не варто думати: ось здійснимо 

реформу (перебудову і т.п.) системи освіти, і все запрацює по-іншому, 

ефективніше і раціональніше.  

Тому, наводячи дані про організацію й ефективність самостійної 

пізнавальної діяльності і, як результат, про вдосконалення професійної 

підготовки спеціалістів, не слід претендувати на докорінну перебудову 

навчально-виховного процесу в тій його частині, яка себе добре 

зарекомендувала. Мова повинна йти не про реформу, а про перманентний 

процес удосконалення системи освіти, щоб у майбутньому не відстати в 

масовому використанні комп’ютерних та інформаційних технологій 

навчання. Хоча і є підстави стверджувати, що система освіти в Україні (в 

радянський і пострадянський періоди) була на досить високому рівні. Та все 

ж ця система має бути динамічною. Це аксіома. І не слід  «консервувати» все 

те, що колись вважалося кращим у світі.  

У зв’язку з цим слушною є думка  професора М.Є. Покровського про 

те, що сьогодні відбувається в університетах: «Дивлячись на тих, хто 

сьогодні вчить, і тих, хто вчиться, так і хочеться голосно закричати: «Кому і 

навіщо це треба?»  Справжні фундаментальні знання – у старому віковічному 

розумінні цього поняття, з панорамним баченням проблем, енциклопедичною 

основою, гуманістичною орієнтацією – більше нікому не потрібні. До того ж 

і недоступні, їх час минув. Університети давно перестали бути храмами 

науки, а професори – священнослужителями, які виступають від імені 

Великої Істини. Змінилися принципи, позиції.  
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Отже, навчальні заклади втрачають функції отримання освіти і знань. 

Боляче констатувати й ті факти, коли  університети поступово починають 

відіграти роль молодіжних клубів або дискотек, де студенти організовано 

збираються не для отримання знань, а лише для того, щоб поспілкуватися. 

Студенти перестали вчитися, а викладачі – вчити. Незважаючи на те, що 

диплом про вищу освіту все ж таки потрібний, роль конкретних знань 

нівелюється. Причин тому чимало, але одна з них є об’єктивною – в умовах 

різноманітності економічного світу неможливо передбачити, які саме знання 

стануть потрібними людині протягом її подальшого життя і професійної 

діяльності. Як правило, більшість знань, отриманих студентами під час 

навчання у ВНЗ, в подальшому виявляються незатребуваними. І цю ситуацію 

не можна недооцінювати. «Не виключено, що вся сучасна система вищої 

освіти “віджила” і необхідне створення чогось зовсім нового». Схоже, що 

університетська система з традиційними лекціями у великих аудиторіях, з 

наступними семінарами, де обговорюється лекційний матеріал, уже не 

виправдовує себе. Визнання цього факту на Заході виявляється в тому, що 

традиційні лекції там усе частіше поступаються місцем лекціям-

консультаціям, на яких обговорюється інформація, отримана студентами з 

відповідних книг, посібників та інших джерел. Враховуючи наведене вище, 

можна з певністю підкреслити, що сьогодні (а в майбутньому – особливо) 

величезну роль відіграватимуть уміння самостійно вчитися. 

- Отже, настала епоха корисних знань, нові формати яких у 

навчальних дисциплінах подаються у точно зважених пропорціях, як в 

аптеці: ні грама більше, ні грама менше. Такі знання – товар, який у чистому 

вигляді продається і купується. І кожний грам цього товару оцінюється за 

принципом:  “Для чого це мені потрібно?” 

Саме така нова культура знань та освіти, яку необхідно враховувати 

сучасному викладачеві ВНЗ. Широкі маси студентства, які бажають 

корисного знання, підуть на виробництво, у сферу науки, культури та освіти, 

але ж від них багато в чому залежить і майбутнє суспільства. На наш погляд, 
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це хвилює сьогодні всіх соціально та морально відповідальних людей і 

вимагає вирішення ситуації, яка склалася. 

Я. Коменський, формулюючи свої педагогічні погляди, виходив із 

переконання, що світ може врятуватися лише мудрістю, знаннями, які 

повинні стати надбанням усіх. При цьому «потрібне таке навчання і 

виховання, які б спрямували розум на служіння добру, а не злу, а школа не 

повинна відділяти знання від розуму своїм «отупілим» зубрінням, яке губить 

розумові здібності». Одним з основних принципів дидактики Я. Коменський 

вважав такий, за яким повинно бути «вивчення та відкриття методу, за якого 

вчителі менше б навчали, а учні більше вчилися. У школах було б менше 

шуму, одуріння, зайвої праці, а більше дозвілля, радості і ґрунтовного успіху, 

а в державі – менше мороку, непевності, розради, а більше світла, порядку, 

миру і спокою». Великий педагог зазначав, що найблагородніше 

присвячувати життя пізнанню мудрості, бо  лише знаючі спроможні розумно 

організувати життя і вести за собою інших. Тим більше, що невгамовну 

спрагу до знань, пізнання життя закладено людині від природи, бо «розум 

людини характеризується такою ненаситною сприйнятністю до пізнання, що 

являє собою наче безодню. У світі немає нічого такого, чого б не могла 

осягнути обдарована почуттями і розумом людина». 

Отже, «навчання та освіта мають відбуватися легко, без примусу, 

суворості, бути природними й здійснюватися неначе самі по собі. За такої 

організації освіти з кожного обов’язково вийде Людина, якщо її не псувати», 

як зазначає професор Кудін В.О.. Події, які відбуваються сьогодні в 

освітньому просторі, свідчать про значні зусилля щодо пошуку саме таких 

підходів та методик для вдосконалення сучасної освіти. 

Відома теза, що «буття визначає свідомість» стверджує, що духовний 

розвиток суспільства є наслідком його матеріального прогресу. Та швидше за 

все вона є помилковою тезою марксистсько-ленінської теорії. Відзначимо, 

що на противагу марксистській концепції існували й інші позиції, а саме 

досягнення суспільства в економічній сфері перебувають у тісному 
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взаємозв’язку з духовною культурою його індивідів. Німецький учений 

Альберт Швейцер особливо наголошував, що між матеріальною і духовною 

культурою існує «внутрішня єдність» Значні досягнення в матеріальній сфері 

у будівельних справах, у методах управління економікою, промисловістю, 

торгівлею, – вважав він, – знаходилися поряд з духовними досягненнями, 

духовним піднесенням суспільства. Занепад у духовній сфері завжди 

призводить до занепаду і в матеріальній сфері. Цей взаємозв’язок, – 

переконливо доводить науковець, – виявляється в усі періоди і епохи 

суспільства.  

Такі ідеї висловлюють й інші зарубіжні й вітчизняні вчені. Людина, на 

їхню думку, ніколи не задовольняється лише фактом виробничої діяльності, 

вона знаходить свою реалізацію також і в найголовніших формах творчості. 

Світ матеріальної і духовної культури є тим комплексом умов, завдяки яким 

реалізується і уможливлюється існування людини. Тому сенс життя людини 

виявляється в контексті певної культурної спільності і в такому ж 

концептуальному плані поціновується і людська сутність. 

Окремі українські філософи, аналізуючи сьогодні трансформаційні 

процеси, що відбуваються в Україні в ситуації нечіткості, «розмитості» 

соціально-економічних і політичних орієнтирів, кризових явищ у структурі 

взаємовідносин особистості, суспільства  і держави, в системі ціннісних 

орієнтацій, знаходять багато спільного із соціокультурними процесами, 

окресленими А.  Молем при аналізі «мозаїчної культури Заходу». Ці ознаки є 

характерними для всіх соціальних верств населення сучасної України. 

Імперативами «постіндустріальної» доби в сучасній соціокультурній сфері, 

підкреслює професор В.Степаненко, є толерантність як головний 

світоглядний принцип, плюралізм ціннісних орієнтацій, конфесій, стилів 

життя, культурних маніфестацій, бурхливий розвиток засобів масової 

інформації і комунікації, що ще більше загострює суперечності між науково-

технічним прогресом і втратою гуманістичної орієнтації у розвитку цього 

процесу. З цим, звичайно, сьогодні важко не погодитися. 
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1.2. Самоосвітня  діяльність у контексті сучасної освітньої політики 

Сьогодні в соціальних процесах відбуваються значні зміни як за 

кількісними показниками, так і за змістом. У сфері освіти зростає соціальна 

диференціація. Кардинальний перерозподіл можливостей отримати вищу 

освіту відбувається між вихідцями з незаможних сімей і тими, які 

знаходяться на вищому щаблі соціальної ієрархії. Більша частина населення 

поставлена в такі умови, коли втрачено минулий стандарт життя, 

стабільність, достатня заробітна плата, улюблена робота тощо. Водночас 

посилюється тенденція щодо впровадження платної освіти, яка доступна 

далеко не всім. Отже, отримати відповідну освіту більше шансів у тих, хто 

має «міцний» сімейний бюджет. Ті, хто міг би подолати відбір до ВНЗ на 

основі здібностей та інтересу до обраної професії, у зв’язку з низьким 

матеріальним становищем батьків у багатьох випадках не можуть вступити 

до престижного навчального закладу. 

Отже, доводиться констатувати, що за ті роки, на які покладалися 

великі надії у зв’язку з демократизацією суспільства, у сфері професійної 

освіти досить чітко виявилися інші ефекти: соціальна нерівність, зростаюча 

поляризація молоді, паралельно із цим зниження рівня інтелектуалізації, 

адже за межами навчального закладу залишається значна частина вступників, 

які мають достатньо високий рівень особистісного розвитку. 

В умовах розбудови української держави багато залежить від того, яку 

стратегію розвитку вона обере в галузі освіти. Освіту не можна відібрати в 

людей, адже вона тісно пов’язана з їх менталітетом, традиціями, розвитком 

суспільства. Саме тому доповідь американської комісії Гленна «Поки ще не 

пізно» починається словами: «Америка, як і при запуску першого 

радянського супутника, знаходиться перед загрозою. Перед загрозою втрати 

свого рівня освіти. Америка може опинитися серед країн, які не здатні 

сприймати найновіші досягнення в науці, техніці, технології, гуманітарній 

сфері, тому що в Америці дуже низький рівень математичної і природничо-
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наукової освіти». Автори доповіді зробили єдино правильний висновок: 

необхідно виділяти кошти на розвиток фундаментальної освіти. Вони 

переконливо довели, що громадянин Америки, який не одержав відповідної 

освітньої підготовки, перестане розуміти комп’ютерні технології, економічні 

процеси, біотехнології і т.п. 

Отже, стає зрозумілим, чому  сьогодні відбуваються зміни в освітніх 

інституціях практично всіх країн світу. Одні країни здійснюють освітні 

реформи, інші – постійне вдосконалення системи освіти. Відбуваються  зміни 

у змісті, методах навчання, організації та забезпеченні навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах різних рівнів. 

У сучасних наукових працях з різною повнотою та в різних навчальних 

системах описані пропозиції щодо формування навчальних умінь, їх окремих 

компонентів. Описуються окремі, цілком адекватні і корисні підходи щодо 

розробки курсу з навчання пізнавальній діяльності. Проте, на наш погляд, ще 

немає необхідного цілісного підходу, який би спирався на єдине психолого-

педагогічне уявлення про діяльність учіння та методологію пізнавальної 

діяльності взагалі і насамперед  навчальної. 

Освіта є багатозначним поняттям, яке визначає сферу соціокультурного 

життя, галузеву систему, спеціально організований процес і певний результат 

пізнавальної діяльності.  Крім того, освіта тлумачиться як «формальний 

процес, на основі якого суспільство передає цінності, навички, знання від 

однієї людини чи групи іншим». Освіта, як і інші суспільні інститути, – сім’я, 

політична, економічна системи, релігія, – втілюється в гігантській суспільній 

системі, що охоплює велику сукупність статусів і ролей (основні: вчитель – 

учень), соціальних норм і санкцій (конституційне право на освіту, правила 

поведінки учня, отримання атестата, диплома і т.п.), соціальних організацій 

(школа, ВНЗ), які спираються на персонал, апарат управління та особливі 

процедури (організація системи освіти, системи навчання і виховання). 

Відзначимо, що навчання здатне зробити з учня лише homo scholastis 

(людину навчену), тобто людину, котра володіє певною сумою знань, але 
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далеко не завжди здатна належно використати свій інтелектуальний багаж, 

який найчастіше відразу ж перетворюється в непотрібний баласт. Є така 

думка, що у традиційній системі навчання, якщо ми і говоримо про учня чи 

студента як суб’єкта навчання, то це – лише теорія. Адже сам учитель не 

може бути повною мірою суб’єктом, оскільки виконує роль передавача 

наперед відомого знання і в силу вчительської авторитарності приречений на 

функціональність. Це відбувається тому, що учень вимушений розв’язувати 

лише ті задачі, відповіді на які вже відомі. Зважаючи на власний розвиток, 

кожний  учень повинен піддавати сумніву необхідність виконання таких 

пізнавальних завдань. Коли ж учень достатньо  розумний, повернути на шлях 

пізнання можна, лише «обдуривши його», тобто, сформувавши мотивацію 

учня на пізнавальний акт, переведення цього акту в потребу. У кожної 

людини є практично всі уявні потреби, однак  вони не завжди відчутні, тобто 

вчитель не повинен вчити, вчитися – прерогатива учня. Саме це має стати 

підґрунтям для організації навчально-виховного процесу. 

Щоб показати відмінність справжньої освіти від навчання відомий 

учений В.П. Зінченко, висловив в одній із своїх лекцій такі думки щодо 

класифікації знання: 

1. Знання до знання (учень – не чистий листок паперу, у нього є свій 

певний досвід, з яким він прийшов до вчителя). 

2. Знання про знання (насамперед знання, яке подається учневі в 

чистому вигляді, як голосне читання тексту). 

3. Знання про незнання (згадаймо хрестоматійне: «Я знаю, що я нічого 

не знаю»). 

Традиційний учитель бачить лише шлях від знання – 1 безпосередньо 

до знання – 2. Насправді ж такого ніколи не буває. Від знання – 1 до знання – 

2 є лише один шлях – через знання – 3. Інакше кажучи, шлях до знання 

лежить через минуле (Із Сьогодні немає прямого шляху в Завтра, туди можна 

прийти лише через Учора). Моделювати нове знання (як проект) можна 

тільки на тому, що вже є, тобто перейшло в минуле. Недаремно Конфуцій 
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вважав, що тільки «той, хто, звертаючись до старого, здатний відкривати 

нове, достойний бути вчителем». І тільки такий шлях до Знання має право 

називатися освітою, тому що він дає можливість управляти діяльністю, 

самоуправлятися в діяльності, як справедливо передбачав В.В. Давидов. 

 Сьогодні вчених-педагогів та організаторів освіти хвилює значне 

зменшення кількості людей, які читають. Це насамперед стосується  учнів та 

студентів. Незадовго до 2002 року за результатами чергового тестування 

школярів різних країн, яке проводилося Організацією економічного 

співробітництва і розвитку в рамках Міжнародної програми оцінки учнів, 

Німеччина зайняла 21 місце з 31. Це привело до скандалу в країні: такий 

результат було названо у пресі «національною ганьбою». Школярі Росії за 

наслідками тестування зайняли аж 27 місце.  Україна, на жаль, у такому 

заході участі не брала. 

А чи правильно ми вчимо читанню в школі? Адже від цього значною 

мірою залежить і ефективність самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, студентів, а згодом і фахівців. Думки тут є різні. Наприклад, 

президент російської Асоціації дослідників читання, академік РАО А.А. 

Леонтьєв упевнений, що сучасні методи навчання читання багато в чому не 

відповідають пізнавальним особливостям як дітей, так і дорослих. Як 

наслідок, у більшості випускників середньої школи не встигає сформуватися 

т. зв. «функціональна грамотність». Але ж саме вона дозволяє 

використовувати навички читання для вільного отримання інформації із 

запропонованого тексту. Тим часом значна частина абітурієнтів не лише з 

труднощами розуміє навчальний текст, а й не володіє навичками швидкого 

(ознайомлювального) читання, не вміє використовувати різні способи 

читання, тобто до читання всіх текстів підходить з однією і тією ж 

установкою. Як свідчать дослідження, різні методики навчання читання 

(раціонального, динамічного, скорочитання) використовуються недостатньо. 

Можна зазначити, що активізація пізнавальної діяльності для 

підвищення педагогічного впливу на особистість та її розвиток – є вічною 
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проблемою. Наукова і практична значущість цього процесу особливо 

загострюється у перехідні періоди, яким є і наше сьогодення. Не 

випадковими на межі віків і досить злободенними є праці психологів, 

літературознавців, естетів, педагогів. 

Щодо цього автор роботи «Мотив і цінності читання» [179] наводить 

уривок з нечасто цитованої  книги 1906 року «Троицкий  подарок для 

русских детей», в якій домінує думка про доленосну силу і роль читання: «… 

Що пожива для тіла, то читання для розуму, для душі, для серця. Нині не 

люблять читати газети та різні хитро придумані повісті... Тим часом сьогодні 

ти читаєш пустоголові повісті, завтра – також; запитую тебе: як же твоїй 

душі не заразитися тим ядом духовним, яким заражені так звані  герої цих 

надуманих оповідань, романів і повістей?» 

Наведений вислів є свідченням того, що авторитет читання літератури 

високих моральних та естетичних ідеалів у кінці ХХ століття різко знизився. 

Це підтверджують численні соціологічні, психологічні, педагогічні 

дослідження. Зокрема в дослідженні проф. Покровського М.Є. представлено 

мотиваційний аспект поведінки студентів, коли ті навіть на найкращих 

лекційних заняттях продовжують  незворушно розмовляти, займатися 

іншими «справами» і т.д. 

Виявляється, що  бум навколо вступу до вищого навчального закладу 

або отримання другої спеціальності відбувається виключно у формі 

отримання «потрібного (практично-корисного) знання», а не абсолютної чи 

абстрактної інформації. Надзвичайною є  вибірковість: «А що це мені 

дасть?», «А що ця освіта мені дає?», «Це мені не знадобиться в роботі» тощо. 

На вимогу викладача: «Вам це потрібно знати!» – студенти відповідають: 

«Ні, Ви спочатку поясніть, чому (для чого) я повинен це знати, тоді й 

вирішимо, буду я це вивчати, чи ні». 

Отже, відбувається десакралізація знання в цілому і, як наслідок, праці 

викладача. В очах сучасних студентів викладач – уже не жрець у храмі знань, 

а рівноправний партнер у договірних відносинах – особливо це  відчутно в 
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умовах платного навчання (що, звичайно, не знімає вимоги високого 

наукового й особистого авторитету тих чи інших викладачів). До того ж самі  

студенти не хочуть більше бути безсловесними суб’єктами навчального 

процесу, які б “споживали” будь-які  освітні продукти лише тому, що цього 

вимагає викладач. 

Ситуація переходу індустріального суспільства до гіперінформаційного 

з усією очевидністю виявляється у кризі не лише змісту освіти, а й системи 

навчально-виховного процесу в цілому. Заучування великих обсягів з різних 

навчальних предметів виявляється не лише безглуздим у плані розвитку учня 

чи студента, а й абсолютно нефункціональним. Запам’ятовування 

нескінченної кількості відомостей, які частіше всього не зводяться в єдину, 

цілісну картину, не дозволяє людині орієнтуватися в світі. Раніше, коли світ 

змінювався повільно, поки кілька поколінь проживали життя при мінімально 

змінних його орієнтирах – особистісних, соціальних, науково-технічних, 

етичних, – людський досвід (не знання, які здобувалися в освіті, а досвід 

поколінь, який передавався у традиціях та устрої) давав людині можливість 

вибудовувати своє життя й забезпечувати її професійну діяльність. На 

відміну від цього в час надзвичайно швидких і значних змін як в 

інформаційному, так і в науково-технічному плані, жодний спеціаліст не 

може отримати в навчальному закладі запасу знань, необхідного для 

професійної діяльності на все життя. Отже, стрижневою установкою стає 

освіта не на все життя, а протягом усього життя. 

Освітня політика базується на потребах  громадян, їх баченні того, 

якою повинна бути система освіти, з вияву дитячих інтересів, цілей, які 

формуються органами освіти, а також тих можливостей, які може для цього 

надати держава. Надзвичайно важливо визначитися: в чому ж мета системи 

освіти? Якщо в кількості знань, то доводиться жертвувати цінністю свободи, 

особистісного розвитку і творчості, миритися з авторитарністю й 

вибудовувати систему навчання так, щоб знань в учнів було якомога більше, 

щоб пізнання було глибоким і міцним. Якщо ж головною цінністю буде 
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свобода та унікальність людської індивідуальності, то доведеться при цьому 

поступитися обсягом і глибиною рівня навченості й влаштувати систему 

освіти такою, щоб людина росла в умовах безмежної поваги до її особистого 

суверенітету. 

У минулому теорія педагогіки була захоплена створенням оптимальної 

моделі людини з наперед заданими характеристиками, але з часом 

доводиться відмовлятися від цієї установки. Перебуваючи в межах 

практично-сцієнтичного підходу, вченим-педагогам не вдалося також 

розв’язати проблему розвитку знання, не подолавши при цьому 

натуралістичний підхід до знання. Сутність натуралістичного ставлення 

полягає в тому, що наперед задані, вже сформовані кимось знання, засвоєні 

учнями та студентами, формують у них саме ті якості, які описуються цими 

знаннями. 

Способи навчання й контролю «вивченості» уроків, які ґрунтуються на 

принципі «роби, як я», «твори за мною», можна назвати терміном «зубріння», 

відомим за часів гербартіанства і засудженим ще в кінці Х1Х століття. На 

сьогодні знову виникає необхідність розкриття  такого негативного підходу. 

Дійсно, математичні аксіоми необхідно «визубрити», як прийнято про 

це говорити. Проте останні є не лише у природничо-математичних 

дисциплінах. І нерозумно всі істини постійно піддавати сумніву. Однак 

проблема швидше в тому, що від визубрених у дитинстві істин досить важко 

відмовитися в подальшому. У дитячому віці шкільні, так звані «прописні 

істини» сприймаються як «аксіоми» і в післяшкільний період життя служать 

певним фундаментом будинку знань, «поверхи» якого постають як результат 

навчально-пізнавальної діяльності людини. І якщо потім ці аксіоми 

виявляються не зовсім універсальними, беззаперечними (а саме так воно 

часто й буває у процесі бурхливого розвитку науки і техніки!), то при цьому 

весь згаданий будинок, побудований на такому неміцному фундаменті 

аксіом, легко руйнується. 
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Навчений таким методом учень вступає до вищого навчального 

закладу. Навичками аналізу конкретної проблеми ситуації він, як правило, не 

володіє, хоча несистематизованими знаннями з окремих дисциплін, може, й 

переобтяжений. Можливо, саме тому значні  труднощі у студентів виникають 

з відповідями на т. зв. «дитячі» питання, «чомучки» і т.д., тому що зі 

шкільної лави він не навчився самостійно думати, логічно мислити, 

розв’язувати нескладні (а то й досить складні) задачі. Згадаймо, що учні В.  

Сухомлинського задавали такі запитання, на які не завжди відразу й 

відповісти можна – доводилося радитися з колегами, здійснювати пошук 

пояснень у відповідних літературних джерелах. 

Отже, висновок тут може бути таким: необхідно давати школярам не 

лише «наукові факти», а навчити їх більше розуміти ці факти у всій 

багатогранній складності, зв’язках із життям, природою, вміти віднаходити їх 

квінтесенцію й використовувати у практичній діяльності. Та для цього 

необхідно навчити самостійно вчитися кожного школяра. Це питання, на наш 

погляд, є сьогодні одним із визначальних в освітній системі і заслуговує на 

подальше як теоретичне дослідження, так і забезпечення відповідними 

методичними розробками для їх практичного використання у навчальному 

процесі. 
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Розділ 2. Педагогічна майстерність викладача як складова 

розвитку педагогіки вищої школи 

 

Уміння виховувати – це все-таки мистецтво, 
таке ж мистецтво, як добре грати на скрипці 

                                           або роялі, добре малювати картини, бути  
                                             хорошим фрезерувальником або токарем. 

                               Біда мистецтва виховання в тому,  
                                          що навчити виховувати можна тільки в  

            практиці, на прикладі. 
А.С. Макаренко 

 
 

2.1. Сутність та структура педагогічної майстерності 

 

Справжній учитель –  
не енциклопедичний словник, але Сократ. 

 
П. Блонський 

 

Світові глобалізаційні, інтегративні процеси, нова філософія освіти 

настійно вимагають нових підходів до організації навчання та розвитку 

особистості. Суспільні, державні та особисті інтереси в майбутньому може 

задовольнити лише людина нової формації, у якої гармонійно розвинені 

інтелектуальна й почуттєва сфери, яка легко і вільно відчувала б себе 

патріотом своєї країни і громадянином світу, ґрунтовно знала досягнення 

національної культури і володіла надбаннями світової культурної скарбниці. 

Тільки за таких умов особистість може ефективно функціонувати, 

повноцінно реалізувати себе в сучасному полікультурному просторі, 

змінювати власне й суспільне буття на краще. Все це має забезпечити школа, 

а конкретно реалізувати вищезазначене завдання покликаний її вчитель 

(викладач). На жаль, вища школа не завжди отримує на вході абітурієнтів 

найкращого ґатунку, і цьому є свої причини. Об’єктивні реалії сьогодення 

такі, що загальноосвітня школа не може забезпечити рівень підготовки з 
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основ наук, який би давав можливість вищій ланці освіти повноцінно 

виконувати свою місію. Матеріальні нестатки, неувага з боку держави до 

соціального статусу й матеріально-побутових потреб учителя, негативний 

вплив окремих засобів масової інформації на процес соціалізації дітей, 

девальвація сімейної ролі у його виконанні та низка інших моментів 

ускладнюють завдання викладача ВНЗ, змушують його не тільки виконувати 

свої функціональні обов’язки, але витрачати додаткові зусилля на 

компенсацію недоданого студенту в попередніх освітніх ланках. 

У газеті «2000» від 3 березня 2006 р. у статті «Кібервиховання» 

Г. Горбачов пише: «Нові інформаційні технології вже в недалекому 

майбутньому змінять характер навчання й виховання молодого покоління. 

Педагогіка стане дистанційною. Не виключено, що такий підхід зробить 

зайвими університети, школи й дитячі садки. Донести до вихованця слово 

наставника зможе й комп’ютер». Оце і є яскравий приклад педагогічного 

дилетантства, механістичний підхід до справи навчання й виховання. Як тут 

не згадати мудрого педагога-вченого К.Д. Ушинського, який писав, що у 

вихованні все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила 

виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і 

програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був 

придуманий, не може замінити особистості в справі виховання. 

Зрозуміло, що технічні засоби, інформаційні технології все більше й 

більше впроваджуватимуться у навчальний процес. Він  буде розвиватися в 

напрямі індивідуалізації й диференціації. Але ніколи навіть найдосконаліша 

машина повноцінно не замінить живе слово викладача. Навчити, виховати, 

ввести в соціум («соціалізувати») людину може тільки людина, а 

призначення техніки – допомогти їй у цьому. 

Зростання ролі викладача вищої школи, необхідність подальшого 

вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-викладацького 

складу диктується і загальним курсом нинішнього суспільства на 
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утвердження гуманістичних засад у відносинах між людьми, на побудову 

громадянського суспільства, на людиноцентристську ідеологію. 

Педагогіка діалогу, партнерства, співпраці, людиноцентризму ставить у 

центр уваги інтереси, потреби й уподобання того, хто навчається. Але 

ключовою постаттю освітнього процесу був, є і залишиться той, хто навчає. І 

від рівня професійної культури педагога, його фізичного, психічного й 

морального здоров’я, потенціалу креативності залежить рівень 

професіоналізму, стан освіченості, вихованості, людяності студента, а 

значить, і подальший моральний, культурний і духовний прогрес суспільства. 

Викладач сучасної вищої школи все менше має змогу екстраполювати 

шкільні педагогічні методи на студентську аудиторію. Йому треба ґрунтовно 

освоювати роль фасилітатора, тьютора, модератора. Це викликано тим, що 

новий виток розвитку суспільства продовжує нову філософію освіти, яка 

вимагає й нової освітньої парадигми. 

Студенти все більше починають розуміти, що їхня інтелектуальна 

власність – знання і кваліфікація – є унікальним товаром, який дає змогу 

самореалізуватися на ринку праці, пристосовуватися до його динамічності, 

мінливості. Тому вони вимагають від викладача не тільки навчити їх добре 

відомому й апробованому, але передусім, щоб він сформував їхню 

компетентність, підготував до вимог робочого місця й посадових обов’язків, 

навчив учитися самостійно. 

Щоб задовольнити зрослі вимоги студентів, які готуються діяти в 

умовах мінливого, полікультурного, динамічного світу, адекватно 

відповідати новим викликам часу, викладач повинен бути справжнім 

майстром педагогічної справи – мати належні морально-духовні й соціально-

педагогічні якості, володіти глибокими професійними знаннями, психолого-

педагогічними уміннями, педагогічною і психологічною технікою. 

Необхідною умовою розвитку педагогічної майстерності викладача є 

постійне збагачення й розширення його професійного й загального 

тезаурусу, ерудиції. Якщо раніше він був головним, а часто й єдиним 
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джерелом інформації для учня (студента), то нині молода людина має 

можливість вільно отримувати інформацію з багатьох джерел. 

Базою для набуття педагогічної майстерності викладачем вищої школи 

є його світогляд, філософська основа ставлення до життя, до людини. Ніякої 

високої майстерності не може бути, якщо за своїми світоглядними 

принципами педагог не сповідує гуманізм, людиноцентризм, якщо любов до 

людини не є станом душі. Можна добре вивчити  й застосувати різні 

прийоми, правила, способи викладання, але якщо не буде внутрішнього 

переконання у цінності й благородності людини, яку навчаєш, не 

проявлятиметься вболівання й співпереживання за її стан і долю, то все одно 

буде звичайний ремісник, але не майстерний педагог. 

Важливою передумовою становлення професіоналізму й педагогічної 

майстерності викладача вищої школи є наявність у нього необхідних 

соціально-педагогічних якостей. При цьому варто зважити на те, що названі 

якості є результатом виховного впливу на особистість членів сім’ї, освітньо-

виховних закладів, соціального оточення, референтних груп тощо. 

Відсутність в особистості стійких, виражених соціально-педагогічних 

якостей (організаторських здібностей, креативності, емпатійності, 

атракційності, принциповості, вимогливості, оптимістичності, стриманості, 

тактовності, рефлексивності, спостережливості та інших) унеможливлює 

формування і розвиток педагогічної майстерності і є відчутною перешкодою 

на цьому шляху. Сучасний викладач не може обмежитися трансляцією 

інформації, він – передовсім організатор пізнавальної діяльності, самостійної 

навчальної роботи, наукової творчості студентів. Тому наявність здібностей 

до організації є обов’язковою умовою досягнення педагогічної майстерності. 

Організаторські здібності – це сукупність рис психіки особистості, які 

дають можливість успішно й ефективно здійснювати організаторську 

діяльність. Такі здібності передбачають спрямованість особистості 

(світоглядну, політичну, моральну, ділову) та відповідні риси характеру 
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(комунікабельність, ініціативність, організованість, самостійність, емоційна 

врівноваженість). 

Необхідною умовою досягнення педагогічної майстерності є 

креативність, тобто творчі здібності, творчі потенції людини, які 

виявляються в окремих видах діяльності, спілкуванні, мисленні. Навчальний 

процес – явище багатокомпонентне, динамічне, мінливе. Тому рецептивні 

підходи не вичерпують можливостей його оптимального забезпечення. 

Кожна одиниця навчально-виховного процесу, кожна неординарна чи 

складна ситуація вимагають оригінального і в той же час ефективного 

способу реагування, а це може забезпечити тільки креативно спроможний 

фахівець. 

Необхідною соціально-педагогічною якістю для розвитку педагогічної 

майстерності є емпатійність. Достатня емпатійна культура полягає в  

наявності у викладача здібності глибоко розуміти психоемоційний стан, 

почуття, переживання, співчуття. Емпатійне ставлення до студента оптимізує 

його зусилля й дії, підтримує, підбадьорює, сприяє підвищенню 

продуктивності його навчальної праці. Формується емпатійність шляхом 

вироблення знань, умінь, навичок, переконань, які дають можливість тонко 

відчувати порухи психіки, мисленно ставити себе на місце іншої людини.  

Не останню роль відіграють рівень загальної й душевної культури, 

уміння створювати сприятливий психологічний клімат навколо себе, 

зовнішність викладача, манери. 

Необхідними соціально-педагогічними якостями викладача вищої 

школи є принциповість і вимогливість як до себе, так і до студентів. 

Принциповість – це морально-психологічна риса, яка характеризує чіткість 

соціальної позиції особистості, відданість певній ідеї, переконанню. 

Викладач-майстер повинен уміти глибоко проникати у внутрішній світ 

і стан студента, інтеріоризувати їх особливості для прийняття оптимальних 

способів впливу на його дії і поведінку. Для успішного рефлексивного 

керування навчально-виховним процесом викладач має постійно 
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актуалізувати і вдосконалювати свої здібності та здатність проявляти 

емоційну чутливість, психологічну проникливість, емпатію, такт. 

Досягненню педагогічної майстерності сприяє розвинена 

методологічна рефлексія викладача. Відхід від стандарту, шаблону і 

стереотипу, глибоке проникнення в суть когнітивних процесів, наполеглива 

праця над розширенням свого тезаурусу, уміння критично оцінювати свою 

діяльність, націлювати студентів на досягнення високих навчальних 

результатів – необхідні умови професійного зростання педагога вищої 

школи. Важливими елементами педагогічної рефлексії є громадянська 

небайдужість, висока моральність і порядність, вираженість і стабільність 

переконань, толерантність. Ці якості й риси виробляються, здобуваються 

щоденною наполегливою працею викладача над собою. 

Підкреслимо, що в структурі педагогічної майстерності професійні 

знання відіграють ключову роль. Студенти чутливі до професійних якостей 

викладача і швидко визначають рівень його підготовленості, ерудиції, 

компетентності, інформованості, володіння матеріалом. 

Важливим змістовим модулем у структурі становлення педагогічної 

культури й майстерності педагога вищої школи є комплекс психолого-

педагогічних умінь: дидактичних, комунікативних, конструктивних, 

перцептивних, сугестивних, пізнавальних, прикладних та інших. Ці уміння 

базуються на особистих соціально-педагогічних якостях і формуються в 

процесі професійної підготовки у ВНЗ педагогічного профілю, в 

магістратурі, аспірантурі, а також у ході безпосередньої педагогічної 

діяльності. Цей процес складний, копіткий, тривалий і вимагає від викладача 

наполегливої цілеспрямованої праці над собою. 

Педагогічною майстерністю у повному розумінні цього поняття може 

оволодіти далеко не кожний викладач вищої школи, навіть незалежно від 

його наукових ступенів, знань, стажу. Найбільш вірогідним є досягнення 

вершин педагогічної майстерності за щасливого збігу таких умов: вроджені й 

соціально успадковані високі людські якості – розум, моральність, гарний 
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толерантний характер, доброта, емпатійність, атракційність, рефлексивність, 

здібності (а ще краще талант) до педагогічної діяльності; ґрунтовна базова 

освіта; значний власний досвід безпосередньої практичної педагогічної 

діяльності; серйозна мотивація (внутрішня потреба) досягнення педагогічної 

майстерності; постійні, цілеспрямовані зусилля для досягнення рівня 

педагогічного майстра. 

Практично переважна частина діяльності  викладача вищої школи 

відбувається у формі спілкування зі студентами, колегами, іноді з батьками 

студентів та ін. Тому педагог-майстер повинен добре володіти педагогічними 

засадами і особливостями оптимізації спілкування. Повноцінний розвиток 

людини, передовсім психічний і соціальний, залежить від її спілкування із 

собі подібними. Люди, які оточують особистість, є невичерпним джерелом її 

соціального становлення, і головним засобом, що забезпечує зв’язки 

особистості з іншими людьми, є спілкування. Тому потяг кожної людини до 

спілкування зумовлений її природними потребами. 

Що ж розуміється під терміном «спілкування»? За С.У. Гончаренком – 

це складна взаємодія людей, в якій здійснюється обмін думками, почуттями, 

переживаннями, способами поведінки, звичками, а також задовольняються 

потреби особистості в підтримці, солідарності, співчутті, дружбі, належності 

тощо. Спілкування – необхідна умова формування, існування й розвитку 

особистості. Треба мати на увазі, що спілкування – це не тільки система дій 

кожного з учасників, а передусім їх взаємодія. 

Необхідною умовою досягнення педагогічної майстерності є 

оволодіння педагогічною технікою, яка займає важливе місце в структурі 

професійної діяльності  викладача вищої школи. Поняття «педагогічна 

техніка» з’явилося порівняно недавно. Стародавні греки  словом techne 

позначали майстерність, мистецтво. А слово technike означає вправний, 

умілий, досвідчений. Сучасні словники серед інших тлумачень слова 

«техніка» дають таке: «Сукупність прийомів, навичок, що застосовуються в 
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певній діяльності, певному ремеслі, мистецтві… …володіння такими 

прийомами, навичками, професійне вміння, майстерність , вправність». 

Педагогічна техніка – це уміння педагога вправно, мистецьки 

застосовувати сукупність прийомів, методів, засобів, пристосувань для 

досягнення максимально можливих високих результатів за мінімально 

можливих затрат часу і психофізичного ресурсу. Одним з основних 

компонентів педагогічної техніки є вміння вербального спілкування, тобто 

мовленнєва техніка й культура. Як би наполегливо не стверджували про 

витіснення викладача комп’ютером (нехай, навіть, телефонним чи 

квантовим), в осяжному майбутньому вирішальним чинником у навчанні й 

вихованні молодого покоління залишиться все-таки verba magistri. «Слова 

мають величезну владу над нашим життям, владу магічну, ми зачаровані 

словами і значною мірою живемо в їх царстві», – стверджував М. Бердяєв. У 

тлумачному словнику В.І. Даля читаємо: «Слово – Син Божий, істина, 

премудрість, сила… Словесний – пов’язаний з розумом, людською істиною, 

обдарований мовою на відміну від безмовної тварини, скотини. Слово – 

також слава, славити, слов’яни!». Якщо викладач вищої школи прагне 

оволодіти педагогічною майстерністю, він передовсім повинен наполегливо 

оволодівати грамотним, правильним мовленням. 

Викладач, який прагне досягти рівня педагогічної майстерності, має 

постійно удосконалювати свій індивідуальний стиль, якомога повніше 

розвиваючи й використовуючи свої позитивні риси, якості, властивості, та 

нейтралізувати і компенсувати слабкі особистісні сторони. 

Для педагога-майстра властива позитивна установка у ставленні до 

студентів з урахуванням індивідуальних особливостей кожного. Під час 

занять він часто звертається до студентів доброзичливим поглядом; у ході 

оцінювання навчальних досягнень не квапить з відповіддю, підбадьорює 

словом, жестом, поглядом; в індивідуальному спілкуванні заохочує 

підвищеною увагою, намаганням глибоко проникнути в суть проблеми, 

допомогти, підбадьорити посмішкою тощо. 
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Зазначеними вище параметрами не вичерпується рівень майстерності 

педагога вищої школи, удосконалення не має меж. Тільки постійна 

наполеглива праця, неперервний пошук, творча активність і постійне 

рефлексивне дидактичне осмислення свого викладацького досвіду 

забезпечать високий рівень педагогічної майстерності викладача ВНЗ. 

 

2.2. Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії 

 

                                                            Мистецтво навчання є мистецтво 
                                                     пробуджувати в юних душах  

допитливість і потім задовольняти її. 

А. Франс 

 

Якщо поставити запитання: «Чи може сьогоднішня освіта задовольнити 

потреби суспільства?», то очевидно, що більшість відзначить – якість нашої 

освіти повинна бути кращою. Сьогоднішня професійна освіта значною мірою 

є академічною, більша частина навчального часу присвячена передачі 

інформації. Основним же завданням нової освіти в когнітивній її частині 

повинен бути розвиток інтелектуальної самостійності та здатності знаходити 

необхідну інформацію, її розпізнавання, «сортування», обробку, засвоєння і 

використання. Тобто для досягнення цілей особлива увага має приділятись 

розвитку критичного мислення, здатності здійснювати аналіз 

найрізноманітніших питань у різних галузях знань, сприяючи при цьому 

всебічному розвитку і формуванню особистості суб’єктів пізнавального 

процесу. Сьогодні професійно-педагогічна освіта покликана забезпечувати 

формування педагога, який здатний розвивати особистість учня, виховувати 

у нього відповідальність за своє професійне майбутнє і підвищення 

професійної кваліфікації; педагога, який зорієнтований на особистісний та 

професійний саморозвиток, тобто мова тут іде про педагога-майстра, який 

досконало володіє педагогічними технологіями.  
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Слово «технологія» (techne – мистецтво, ремесло, наука + logos – 

поняття, вчення) перекладається з грецької як «знання обробки матеріалу». 

Технологія включає також і мистецтво володіння процесом, завдяки чому 

персоналізується. Технологічний процес завжди передбачає певну 

послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, 

інструментів) та умов. У процесуальнолму розумінні технологія відповідає 

на питання: « Як зробити (з чого і якими засобами)?». 

Поняття «освітня технологія» часто поєднувалось з «педагогічною 

технікою» (як сукупністю прийомів і засобів, спрямованих на чітку й 

ефективну організацію навчальних занять). До педагогічної технології 

належало також уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, 

використовувати унаочнення. Освітню технологію сьогодні можна 

розглядати як засіб підвищення організації навчального процесу, як засіб 

подолання відставання педагогічних ідей від стрімкого розвитку техніки. 

Зрозуміло, що педагогічні технології не можуть бути чимось 

принципово новим за суттю порівняно з іншими технологіями. Як і будь-які 

інші, вони мають свої галузеві (кланові, професійні) особливості і в тому, з 

яким «матеріалом» мають справу. Як технології, пов’язані зі свідомістю 

людини, зі складними, часто-густо не в усьому зрозумілими питаннями 

навчання, так і педагогічні технології відрізняються від виробничих, 

біологічних, навіть інформаційних; їхня специфіка характеризується 

наявністю виховного компонента (а звідси їх ймовірність) і необхідністю 

врахування філософського, психологічного, медичного, екологічного й інших 

аспектів проблеми. Педагогічні технології забезпечують перетворення 

педагогічного процесу в освітній установі на цілеспрямовану діяльність усіх 

його суб’єктів.  

Об’єктами технологізації в освітній діяльності є: цілі, зміст, 

організаційні форми сприйняття, переробки і представлення інформації, 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, процедури їх особистісно-

професійної поведінки, самоуправління і творчого розвитку. 
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Продукти технологізації освітнього процесу: особистісно, соціально і 

професійно важливі алгоритми та стереотипи поведінки, мірою доцільності й 

ефективності яких є успішність і конкурентоспроможність випускників 

освітньої установи. 

Одією з найважливіших ознак педагогічної технології, на думку 

багатьох дослідників, є можливість їх відтворення. Технологія відрізняється 

від методики тим, що її можна відтворити і вона має стійкі результати, є 

визначеною. У технологіях виразнішими є процесуальний, кількісний і 

розрахунковий компоненти, у методиках – цільовий, змістовий, якісний і 

варіативно орієнтований аспекти (С.О. Сисоєва). 

Суть сучасних поглядів на педагогічну технологію можна 

сформулювати так: педагогічні технології відображають процес розробки і 

реалізації в освітній установі педагогічного проекту, який відбиває певну 

систему педагогічних поглядів; спрямовані на досягнення конкретної 

освітньої мети; визначають зразок реалізації професійно-педагогічної 

діяльності (цей зразок, закладений у педагогічних технологіях, виконує 

нормативну функцію, дає можливість педагогу створювати нові утворення за 

умови оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників педагогічної взаємодії). 

Якість відтворення педагогічної технології залежить від рівня майстерності 

педагога. Хоча постановочно і в теоретичному плані (та навіть і 

технологічно!) шлях досягнення високого рівня педагогічної майстерності 

ніби всім є зрозумілим, та все ж багатокомпонентність (структурно і 

діяльнісно) самого феномену «педагогічна майстерність» та складність і 

різнобічність характерів суб’єктів педагогічної дії, їх готовність до неї 

зумовлюють той факт, що Майстрами стають далеко не всі вчителі, не всі 

викладачі. 

З цих причин взаємодія в системі педагог – учень є досить складною, 

часто непередбачуваною і напруженою, а тому правильне вирішення 

педагогічних ситуацій (частіше за все це – експромт) можливе лише за умови 

значного практичного досвіду викладача як у життєвому плані, так, звичайно 
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ж, і в організації навчально-пізнавального процесу. Інакше кажучи, 

формування і розвиток педагогічної майстерності здійснюється в основному 

за рахунок значної, у вимірі часу, педагогічної практики. 

Що ж таке педагогічна майстерність? Є різні «наповнення» цього 

поняття. Якщо коротко, то це – високий рівень професійної діяльності 

викладача. Зовнішньо він виявляється в успішній реалізації правильно 

сформованих цілей, вирішення різноманітних задач навчання, спрямованих 

на досягнення високих кінцевих результатів. Конкретні показники 

майстерності виявляються у високому виконавському рівні, якості праці, 

доцільних, адекватних педагогічним ситуаціям діях викладача, досягненні 

високих результатів навчання й виховання.  

Будучи синтезом теоретичних знань і високорозвинених практичних 

умінь, майстерність педагога стверджується через творчість і втілюється в 

ній. Немає кращого способу навчити людей якійсь справі, ніж пробудити у 

них високі душевні якості й допомогти їхньому розвитку. Тому Л.М. Толстой 

писав про шкільного учителя: «Якщо учитель має лише любов до справи, він 

буде хорошим учителем. Якщо учитель має лише любов до учня, як батько, 

мати, він буде кращим за того учителя, який прочитав усі книги, але не має  

любові ні до справи, ні до учнів. Якщо учитель поєднує в собі любов до 

справи й до учнів, він – досконалий учитель». 

Для оволодіння педагогічною майстерністю необхідна систематична 

підготовка до кожного навчального заняття; постійна робота з новинками 

педагогічної і психологічної літератури, знаходження в них нового для 

практичної перевірки й використання; вивчення досвіду колег і запозичення 

всього кращого, корисного, дійсно необхідного; вироблення індивідуальних 

прийомів (постановка голосу, техніка мовлення, граматична правильність, 

дикція, інтонація, сила звуку і т.п.); саморегуляція фізичного і психічного 

станів. Успіх педагогічної діяльності визначається передусім рівнем 

професійної підготовленості викладача. З нагромадженням досвіду 

формуються оптимальні прийоми праці, приходить майстерність, яка 
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дозволяє швидко адаптуватися до будь-якої учнівської аудиторії, виникає 

легкість у роботі. 

Такі особистісні якості викладача, як простота у спілкуванні, 

справедливість, повага й увага до учнів, уміння вийти за рамки офіційних 

стосунків, чарівність, акуратність, цінуються не менше за вміння цікаво й 

змістовно проводити заняття. Більше того, ці суб’єктивні оцінки і вимоги з 

року в рік, від курсу до курсу зростають. Талановитого викладача завжди 

єднає зі студентами взаємна симпатія. Учні цінують у своїх викладачах 

захопленість будь-якою справою, глибокі й різнобічні знання, що виходять за 

межі навчальних дисциплін, педагогічний такт. 

Педагогічна майстерність є досить стійкою системою теоретично 

осмислених і практично виправданих педагогічних дій і операцій, які 

забезпечують високий рівень інформаційної взаємодії між викладачем та 

його учнями. Цьому сприяють особистісно розвивальні педагогічні 

технології, які можуть ефективно використовуватись, якщо педагог, 

виконуючи професійні обов’язки, «народжується» сам і своїми творчими 

здобутками розвиває самого себе. Створення особистісно розвивальної 

ситуації є процесом авторським, що вимагає вияву суб’єктивності, співпраці 

викладача та учня. Своїм самовключенням у педагогічну дію педагог робить 

її проблемною, пропонуючи власний варіант проживання смислу, чим 

актуалізує особистісну позицію учня. Безсумнівно, професійна 

компетентність учителя має вирішальне значення для досягнення успіху в 

справі навчання і виховання, адже чим більше він володіє закономірностями 

взаємодії, тим більш технологічним стає педагогічний процес. 

Отже, питання про педагогічні технології тісно пов’язані з поняттям 

педагогічної майстерності,  адже дії педагога-майстра завжди є досконалими. 

Можна бути професійно компетентним педагогом, вільно орієнтуватися в 

предметній сфері, системно сприймати і діяти в педагогічній реальності (на 

відміну від технократичної), бути особистісно-гуманітарно орієнтованим, 

вміти подавати свій досвід іншим колегам, бути здатним до рефлексії, але 
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при цьому не бути Майстром, а залишатися ремісником. Безсумнівно, щоб 

бути майстром, необхідно володіти особистісною професійною 

неповторністю і унікальністю, своїм стилем діяльності, концептуальністю 

професійного мислення. 

Учитель в особистісно орієнтованому процесі стає автором (точніше – 

співавтором) цілей, змісту, форм і методів педагогічної взаємодії, творцем 

такої освітньої ситуації, в якій реалізуються його професійні наміри та 

затребувана особистість учнів. В умовах особистісної орієнтації освіти сама 

педагогічна діяльність має авторську природу, адже педагогічна технологія 

не може штучно привноситися ззовні, а повинна «народитися» у власному 

досвіді викладача. Набуття цього досвіду, тобто досвіду рефлексії, прийняття 

нестандартних рішень можливе лише в ситуації, яка вимагає вияву 

особистісної позиції педагога та учня. 

Можна стверджувати, що педагогічна майстерність – це дійсно міра 

педагогічної якості як інтегральної характеристики, яка дає можливість 

описати специфіку носія педагогічної професії на фоні представників інших 

професійних сфер діяльності. Професійно-педагогічна якість базується на 

особливій особистісній настанові як змістово-смислове начало професійної 

діяльності. Такий підхід у поєднанні з вільним володінням предметом 

викладання уможливлює повноцінну навчально-виховну взаємодію. 

Володіння специфічними технологіями  дозволяє ефективно здійснювати 

навчально-виховний процес та інші види педагогічної діяльності, одержуючи 

при цьому  повторювані позитивні результати.  

Рівень педагогічної майстерності є своєрідним підсумком розвитку 

людини, що демонструє досягнення чи повноту професійної якості завдяки 

саморозвитку та самореалізації. Повнота усвідомлення глибин педагогічної 

професії, будучи однією із суттєвих ознак майстерності, народжує здібності 

ставити і вирішувати складні професійні задачі. Це уможливлює передачу 

своєї майстерності, досвіду, розвитку і саморозвитку цієї якості іншій людині 
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на такому рівні, щоб забезпечити відтворювання професійних дій іншими 

співучасниками цього процесу.  

Такий рівень майстерності робить педагога вільним за рахунок 

осмисленого оволодіння широким діапазоном педагогічних дій, здатності до 

вибору стратегії (зовнішня свобода дій), наявності сили духу і волі 

(внутрішня свобода). Внаслідок цього буття Майстра завжди є технологічним 

у своєму виховному впливові на суб’єктів педагогічної взаємодії. 

 

2.3. Розвиток педагогічної майстерності викладача ВНЗ 

непедагогічного профілю 

 
Докорінні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку 

України потребують формування нового типу спеціаліста, здатного до 

самоаналізу, самовдосконалення, саморозвитку, спрямованого на постійний 

розвиток духовної і професійної культури. Сьогодні, як ніколи раніше, гостро 

ставиться проблема постійного поновлення своїх знань, самовдосконалення 

професійного рівня. Відповідно до цих вимог іншого контексту набуває 

система розвитку педагогічної майстерності викладача. 

Розвиток педагогічної майстерності сьогодні є не лише процесом, 

притаманним педагогічним навчальним закладам, де готуються майбутні 

вчителі, викладачі системи ПТО, інших шкіл. Педагогічна майстерність стає 

однією з важливих складових всього суспільного організму саме завдяки 

розвитку здібностей фахівця до організації педагогічної діяльності, вмінню 

професійно спілкуватися з людьми, розв’язувати ряд соціально-економічних, 

технічних, наукових задач – особливо в контексті тих стрімких змін, які 

сьогодні відбуваються в Україні. 

Підвищення рівня інформаційної культури, широка комп’ютеризація, 

розвиток нових навчальних технологій потребують формування спеціаліста 

(вчителя, інженера, лікаря) нового типу, спеціаліста, здатного не лише 

самому вчитися впродовж життя, а й забезпечити самонавчання своїх 
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підлеглих, колег. Мова йде про розвиток педагогічної освіти в умовах її 

неперервності. 

Слід зазначити, що, не дивлячись на загалом  «технічне» спрямування 

суспільного розвитку в ХХІ столітті, є глибоке розуміння важливості 

психологічної і педагогічної підготовки інженерно-педагогічних та 

викладацьких кадрів у технічних ВНЗ. Йдеться не лише про вміння 

майбутніх інженерів спілкуватися в умовах професійної діяльності. Є й більш 

високі «чинники» – формування інтелігентності, еліти суспільства, розвиток 

особистості та творчості фахівців. 

Очевидно, саме з цих (та й інших) причин організовано, наприклад, 

Центр педагогічної майстерності в Івано-Франківському національному 

технічному університеті нафти і газу (НТУНГ). Приємно відзначити, що, 

маючи педагогічну освіту, професор Галущак М.О., доктор фізико-

математичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи університету, 

враховуючи специфіку названого ВНЗ, відчув актуальність проблеми, зробив 

сміливий крок щодо створення в університеті Центру педагогічної 

майстерності. Така ідея знайшла підтримку в ректора університету 

професора Крижанівського Е.І., а згодом, звичайно ж, і в президента АПН 

України академіка Кременя В.Г.. Таким чином, у 2006 році в Івано-

Франківському національному технічному університеті нафти і газу розпочав  

свою роботу Центр педагогічної майстерності. 

Основними завданнями Центру було визначено: 

- розвивати у викладачів уявлення про педагогічну діяльність як 

рефлексивне керування діяльністю студента; 

- допомогти їм усвідомити себе суб’єктом цієї діяльності; 

- створити умови для формування у магістрів, аспірантів та молодих 

викладачів гуманістичної позиції в розумінні мети і завдань 

власної педагогічної діяльності; 

- допомогти викладачам опанувати механізмами використання 

особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань 
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навчання і виховання, оволодіння елементами педагогічної техніки 

керування собою і взаємодією зі студентами; 

- розкрити засоби і напрямки цілеспрямованого професійного 

вдосконалення; 

- проводити науковий моніторинг педагогічної майстерності 

викладачів університету; 

- організовувати та рецензувати видання навчально-методичної 

літератури; 

- проводити науково-практичні семінари та конференції з участю 

відомих педагогів і науковців України. 

В основу роботи Центру покладено досвід роботи Полтавського 

педагогічного університету щодо організації вивчення курсу основ 

педагогічної майстерності. 

Перше заняття з викладачами Івано-Франківського НТУНГ провів 

академік Зязюн І.А., далі цю естафету прийняла професор Кривонос-

Тарасевич Н.М., що має величезний досвід такої роботи; адже саме вона була 

одним із співавторів як курсу «Основи педагогічної майстерності», так і 

організації кафедри педагогічної майстерності Полтавського  педагогічного 

інституту (в 1981 році). Як відомо, досвід роботи Полтавського педінституту 

(нині університету) в 1985-1986 рр. вивчався за дорученням Міністра освіти 

України, був підтриманий Міносвіти СРСР, і курс «Основи педагогічної 

майстерності» було впроваджено в усі 201 педінститут тодішнього 

Радянського Союзу. 

Слід відзначити, що не всі викладачі та й не відразу перейнялися 

розумінням такого навчання, але після перших же занять, проведених 

І.А. Зязюном та Н.М. Тарасевич, ставлення до педагогічної майстерності 

змінилось на краще, тобто мотивація з’явилась у процесі прослуховування 

виступів та бесід. Хоча серед слухачів були й викладачі з педагогічного, 

медичного та інших ВНЗ, які вже на той час мали певне уявлення про 

педагогічну майстерність і, отже, були попередньо більш вмотивованими. 
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Частина з них виявили бажання бути співучасниками процесу в майстер-

класах і виступати на підсумковому занятті, проведеному І.А. Зязюном. 

До цього викладачі НТУНГ заслухали ряд доповідей: 

- «Сутність педагогічної діяльності викладача. Педагогічна 

майстерність та її елементи; особистість викладача. Педагогічна 

техніка, її види і компоненти» (проф. Кривонос-Тарасевич Н.М.). 

- Мовна культура педагога-дослідника, як невід’ємна складова 

педагогічної майстерності (на матеріалі курсу «Культура наукової 

української мови»)» (доктор пед. наук Семеног О.М.) 

- «Майстерність педагогічного спілкування: особливості, функції, 

види, структура і стилі спілкування» (доктор пед. наук 

Іванова Т.В.) 

- «Розвиток психологічної культури як складової педагогічної 

майстерності викладача» (доктор псих. наук Рибалка В.В.) 

- «Розвиток духовного потенціалу як складової педагогічної 

майстерності» (доктор псих. наук Помиткін Е.О.) 

- «Майстерність педагогічної взаємодії у процесі навчання. 

Створення на заняттях дидактичних і психологічних умов для 

забезпечення активної пізнавальної діяльності студента як суб’єкта 

навчання» (академік Зязюн І.А.) 

За час існування Центру педагогічної майстерності понад 350 

викладачів університету та інших навчальних закладів Івано-Франківської 

області підвищили свою кваліфікацію і тепер передають свій досвід більш 

молодим викладачам, що є особливо цінним для тих із них, хто в процесі 

професійної підготовки не слухав  психолого-педагогічних курсів, а особливо 

курсу основ педагогічної майстерності. 
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2.4. Сутність педагогічної діяльності та особливості педагогічної дії 

 

Інформаційно-технологічна цивілізація як спільнота знань, віртуальних 

світів та інтенсивних комунікацій вимагає від людини передовсім 

конкурентоздатності, мобільності, ставить перед особистістю виклик її 

ідентичності. Гуманітарна парадигма розвитку людства зазнала кризи, при 

цьому її духовність, неповторність відходять на задній план, а натомість 

особливого значення набуває технологічність, уніфікованість, 

передбачуваність. 

Така ситуація «обезлюднення сучасної педагогічної реальності» 

ускладнюється |тим, що навіть у гуманітарних науках відбувається не 

відродження людини, а її розчинення шляхом відмови від суб'єкт-суб'єктної 

парадигми, що означає відмову від визнання особливого положення людини 

в світі (людина такий самий елемент світобудови, як і всі інші) . На зміну 

понять «людина», «особистість», прийшли категорії «людський фактор», 

«респондент», "актор" і навіть "агент".  

Підкреслимо, що тільки особистісно-орієнтована освіта здатна 

протидіяти процесам перетворення особистості в матеріал для прогресу 

шляхом підміни розвитку технологічними удосконаленнями, коли предметна 

реальність витісняється інформаційно-віртуальною. 

По-різному можна тлумачити твердження, що освіта має бути 

орієнтована на особистість, оскільки одні розуміють під цією тезою 

спрямування виховних зусиль педагога на розвиток особистості, її соціально 

вагомих якостей, а інші бачать своє завдання у сприянні запитам особистості, 

що активізують її самореалізацію. У таких умовах забезпечити збереження і 

розвиток цілісності людини може тільки освіта, яка зорієнтована не на 

державно-ідеологічну тотальність чи перемогу в ринковій конкуренції, а на 

культуру і духовність молодого покоління як життєствердний принцип і 

джерело всіх його функціональних проявів. Особистісно-орієнтована модель 
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освіти розглядає як основу її змісту важливі особисті (загальнолюдські) 

характеристики індивіда, пов'язані з його спроможністю займати певну 

позицію, виступати виразником свого життя та своєї освіти. Отже, це освіта, 

в якій особистість, досвід бути особистістю виступають в якості її змісту. 

До фундаментальних рис людини як особистості слід віднести потребу 

і здатність здійснювати вибір цінностей, вчинків, рішень, адекватно 

реагувати на події, інформацію, вчинки, зовнішні вимоги. Не менш важливі 

ще такі характеристики особистості: відповідальність, самоорганізованість 

(саморегуляція), креативність, самореалізація, внутрішня свобода. 

У зв'язку з цим слід виділити рефлексивність як здатність до 

інтроспекції, створення свого образу, самооцінки та самоусвідомлення. 

Позиція індивіда стосовно свого «Я» визначає позицію і стосовно світу. 

Людина оцінює його відповідно до «власної ціни».  

Ясно, що особисто орієнтована освіта не може і не повинна замінити 

собою традиційну, знаннєво-орієнтовану освіту. Вони існують разом як два 

світи - як знання і переживання, як діло і чуття, як робота і її смисл (сенс). 

Шукати смисл - значить розв'язувати питання, чи правильно особистість 

живе. 

Носієм суб’єктивного досвіду може виступати тільки суб'єкт, Інший, 

інша особистість, наділена високою внутрішньою культурою, «суб'єктивною 

реальністю". Таким і має бути педагог. У цьому – його головне покликання. 

Тут він не може бути замінений ні комп’ютером, ні технологією, ні 

програмою. В цьому плані теорія особистісно орієнтованої освіти і пояснює, і 

визначає специфічну роль учителя, адекватно зрозуміти яку в рамках 

знаннєвої моделі освіти неможливо.  

Освітній процес, розвиваючи особистість, проходить в умовах 

міжсуб’єктної, взаємодії педагога і вихованця, коли ставиться за мету не 

просто «співпраця» заради результатів, а пошук спільного погляду на 

важливі речі, це передбачає відкритість, знання одне одного, взаємний 
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інтерес, зацікавленість в особистому утвердженні партнера. Розвиток 

особистості студента можливий, якщо викладач сам розкривається, 

розвивається як особистість, якщо критерієм якості заняття стає 

рівноправність його з студентами, єднання з ними. 

Основним завданням педагогічної науки на сучасному етапі є 

осмислення і опрацювання нового змісту освіти і відповідних їй методів, 

оскільки освітня функція суспільства повинна набути рис прогнозування, 

випереджувального навчання, створення знання, а наукові дослідження 

мають розглядатися в якості освітньої методології. 

Важливо підкреслити, що саме дослідницька освіта являє собою 

динамічну пізнавальну систему, яка забезпечує функціонування соціуму. 

Європейські соціологічні спостереження дають підстави твердити, що для 

того, щоб бути матеріально та соціально успішним, необхідно стати 

компетентним у створенні нових знань.  

Зрозуміло, що когнітивна компетентність студента – це поняття, до 

певної міри корелює з професійною компетентністю. Але через те, що робота 

з інформацією  стала вирішальною у розвитку особистості, проблема 

когнітивного нахилу набуває самостійного звучання. Проекція її на останню 

систему висвітлює потребу в навчальному комплексі, відповідальному за 

знаннєву продуктивність і творчі можливості студента. Не кореляція 

студентських результатів і встановлених стандартів виявляється важливою, 

не те, як добре набуті знання вписуються в рамку, встановлену іншими, а те, 

що студент може зробити з отриманими знаннями, як він ними оперує. 

Дослідницьке знання подвійним чином збагачує зміст освіти. По-, 

перше, знання, отримані з досліджень, знаходять своє використання в 

навчальних програмах, а по-друге, вони сприймаються студентом 

безпосередньо з дослідження, в якому він бере участь, і таким чином 

позитивно впливають на розвиток особистості студента, формують певні 

базові знання, як дослідника, і відповідний досвід для подальшої професійної 

діяльності. 
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У цьому контексті актуалізується проблема розвитку педагогічної 

майстерності викладачів, які здатні на практиці реалізувати особистісно 

орієнтоване дослідницьке навчання. Для успішного вирішення цього 

завдання виникла необхідність зміни педагогічної парадигми з формальної, 

репродуктивно-знаннєвої на науково і когнітивно орієнтовану, яка здатна 

забезпечити комфортну для особистості діяльність і, набуваючи 

дослідницький характер, повинна брати до уваги динаміку швидкого 

зростання кількості інформації, розвитку технологій, інтенсифікацію 

пізнавальних зусиль в умовах невизначеності майбутнього. 

Звідси витікає цілеспрямування на підготовку «майбутнього 

викладача», тобто свідоме перенесення процесу професійного 

самовизначення і самостановлення особистості педагога на 

післявузівський період, установка на розвиток у майбутніх педагогів 

адаптаційних здібностей. Таким чином, педагогічна освіта викладачів вищих 

навчальних закладів потребує модернізації в контексті її спрямованості на 

розвиток педагогічної майстерності. Концепція випереджувального науково-

дослідницького розвитку педагогічної майстерності має за мету забезпечення 

підготовки викладача, який уміє управляти процесами розвитку - власної 

особистості, студентів, навчального закладу, соціуму. 

Отже,, в основу педагогічної освіти викладачів університету повинна 

бути  покладена концепція випереджувального науково-дослідницького 

розвитку педагогічної майстерності, що передбачає заміну всіх складових 

діючих концепції освіти, включаючи її місію, цілі, принципи, зміст 

оцінювання якості й ефективності і спрямування їх на відповідність творчої 

самореалізації викладачів і студентів в інноваційній діяльності, 

соціокультурний розвиток, культурну і професійно-особистісну 

ідентифікацію в глобалізованому світі. ; 

Це означає, що їх реальні, життєві, духовно-моральні, професійні 

проблеми повинні бути включені до змісту освіти. Метою вузівської освіти 

повинна стати не підготовка до професійної діяльності, не адаптація до неї, а 
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розвиток особистості студента як носія певного рівня педагогічної майстер-

ності, професійних компетентностей. Отже, педагогічна освіта у вищих 

навчальних закладах на рівні магістерських програм має спрямовуватися на 

розвиток педагогічної майстерності в інтеграційній єдності особистісного й 

загальнонаукового просторів. 

.Якщо трактувати педагогічну майстерність як здатність викладача 

створювати пізнавально-активне поле позитивного характеру, то у студента 

необхідно діагностувати рівень сформованої цієї здатності і розвивати її на 

основі науково-дослідницького підходу до вивчення досвіду інших людей – 

майстрів педагогічної справи (біографічні дослідження), його проектування 

на власні життєві реалії, створення образу власного педагогічного «я», 

прогнозування подальшого професійно-педагогічного зростання. При такому 

підході людське життя стає предметом вивчення особистості, яка намагається 

зрозуміти й уявити життєдіяльність досліджуваної особи в динаміці її 

розвитку (М.П.Лещенко). 

 

 

 

2.4.1. Деякі особливості педагогічної дії в системі розвитку педагогічної 

майстерності 
 

Навчально-виховний процес – явище багатогранне й динамічне. Його 

специфіка зумовлюється передусім розширеним спілкуванням, найбільшою 

на думку Антуана де Сент Екзюпері, розкішшю на світі. Для вчителя ця 

розкіш – не що інше, як професійна необхідність. З її допомогою 

здійснюється взаємовплив двох рівноправних суб’єктів – учителя й учня. 

Щоб цей взаємовплив був ефективним, у вчителя та учня мають переважати 

позитивні естетичні почуття як показник людяності, гуманності, творчості, а 

відтак працездатності та її результативності. Майстерність, як правило, 

результат вишколу, який акумулює в собі кращі традиції і досвід багатьох 

поколінь, розвиває і підсумовує природні задатки учня та вчителя, дає їм 
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необхідні знання й навички, організовує і розвиває талант, робить його 

гнучким і чутливим до будь-якого творчого завдання (І. Зязюн). 

Досвід педагогічної діяльності свідчить, що вчителеві недостатньо знань 

основ наук і методики навчально-виховної роботи. Адже всі його знання і 

практичні уміння можуть передаватись учням лише завдяки живому й 

безпосередньому спілкуванню з ними. Для багатьох учителів очевидною є 

істина: учні нерідко переносять ставлення вчителя на предмет, який він 

викладає. На цих стосунках вибудовується складна й об’єктивна піраміда 

навчання і виховання, через них відбувається проникнення педагога в 

душевний світ учнів, щоб виробити у них первинні навички співтворців 

власної особистості. Саме ці взаємовідносини, їх мистецькі, моральні, 

психологічні, технологічні складники не завжди усвідомлюються педагогами 

всіх рівнів як засіб удосконалення їхньої педагогічної діяльності. 

Жива фізична дія з відповідною естетичною почуттєвістю, підсвідомою 

сферою потребує тренувань органів сприймання в умовах педагогічної 

навчально-виховної дії. Зі сприймання розпочинається органічна дія як 

педагога. При цьому є потреба також у методиках розвитку творчої уяви, 

волі, вербальної сугестії тощо. 

Розуміння дії як єдності фізичного і психічного виключає виокремлення 

елементів внутрішньої чи зовнішньої, тілесної чи душевної поведінки 

виконання дії, а передбачає їх цілісність, а, отже, і єдність методу та 

відповідної педагогічної техніки. Саме тому майстерність викладача 

зумовлюється трьома взаємозумовленими складниками: теорією, технікою і 

методами роботи над матеріалом, його організацією і впровадженням у дію. 

Якщо теорію можна опанувати відносно легко й швидко, то методом і 

технікою слід оволодівати поступово, поетапно, напруженим тренуванням як 

основою професійної підготовки. Систематичним тренуванням техніку 

педагогічної дії  слід доводити до рівня підсвідомої, рефлексивної діяльності. 

У зв’язку з цим головне завдання навчального заходу полягає в тому, щоб не 

лише призвичаїти учня і студента до постійної роботи над собою, а й 
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виховати у нього потребу систематичного самовдосконалення. Особливо це 

стосується професійної майстерності викладача, вчителя. 

В оволодінні майстерністю мистецького впливу на аудиторію 

вирішальну роль відіграють як природні задатки виконавців педагогічної дії, 

так і здатність удосконалювати їх, яка набувається в процесі навчання, 

виховання, практичної діяльності. 

Вчителю (викладачу) для досягнення більш вагомої впливовості, 

усвідомлення значущості поведінкової активності перед аудиторією слід 

відштовхуватися від логіки фізичних дій. Правильне її здійснення здатне 

рефлексивно відтворювати й відповідну їй логіку почуттів, впливати на 

психіку з її підсвідомістю. 

Для педагогічного мистецтва, найбільше спорідненого з театральним у 

виконавському цілеспрямуванні, питання «як?» вічне. Як розвивати 

педагогічні здібності? Як їх використовувати для досягнення 

найефективнішого науково-педагогічного і виховного результату? Як 

викликати естетичні почуття для мотивації пізнавального процесу і 

формування світогляду? Як з допомогою естетичного почуття спонукати 

перехід освіти в самоосвіту, виховання в самовиховання? Шлях до цього – 

метод фізичних дій К.С. Станіславського. 

Цікаво, що К.С. Станіславський визначав особистісну чарівність актора 

як силу притягання: «Чи знаєте ви таких акторів, яким варто лише з’явитися 

на сцені, і глядачі їх уже люблять? За що? За красу? Але часто-густо її немає.  

За голос? І його нерідко бракує. За талант? Він не завжди заслуговує 

захоплення. За що ж? Очевидно, за ту невловиму властивість, яку ми 

називаємо чарівністю. Це не пояснювана привабливість усієї істоти актора, у 

якого навіть недоліки перетворюються на чесноти, які копіюються його 

поклонниками і наслідувачами…Ця властивість називається «сценічною», а 

не життєвою чарівністю.  

Якщо проаналізувати причини популярності багатьох педагогів серед 

своїх учнів, то впадає в очі, що чарівність – невід’ємна риса і педагога. Вона 
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може не збігатися з життєвою, телевізійною чи сценічною. Це специфічно 

педагогічна чарівність. У деяких педагогів переважає так звана 

інтелектуальна чарівність. У їхніх очах, рисах обличчя, поставі, рухах; в усій 

істоті відбивається робота думки, мудрість, шляхетність духовних інтересів. 

У інших переважає чарівність наївності, дитячої безпосередності. Є педагоги 

з чарівністю трагічності, комічності, піднесеності. Важливо, щоб чарівність у 

педагогічній діяльності викликала позитивні естетичні почуття, 

найважливіші чинники сумісності суб’єктів навчально-виховного процесу 

(І.Зязюн). 

.Аналіз педагогічних навчально-виховних дій талановитих учителів 

показує, що однією з важливих передумов педагогічної сумісності є сила 

естетичних почуттів, сила переживань педагога на рівні фахової і сугестивної 

дії. Чим яскравіше, різнобічніше переживання педагога на уроці, лекції, 

семінарському занятті, тим більше він самоутверджується в свідомості учня, 

студента. Робота педагога – завжди творчість. Поза естетичним почуттям 

вона немислима. Тому розвиток почуттєвої сфери педагога, формування його 

естетичного досвіду – найважливіший із складників його педагогічної 

майстерності. 

Результати дослідження свідчать, що в процесі педагогічного 

спілкування відбувається комунікативне взаємозараження педагога й учнів, 

що істотно впливає на їхнє творче самопочуття, а особливо на змістовий бік 

педагогічного спілкування, рівень пізнавальної діяльності учнів. Виникає 

педагогічне співпереживання. Педагог виступає як активатор 

співпереживання і заражає учнів спільним пошуком. Співпереживання, 

викликане в учнів педагогам, у свою чергу, впливає і на самого педагога. У 

педагогічній діяльності взаємини з аудиторією залежать також і від 

самопочуття педагога. Проблема відповідного сценічного самопочуття, його 

виникнення як у актора, так і в педагога ускладнюється тим, що і тому й 

іншому майже постійно доводиться працювати з відомим матеріалом, а 

захопитися уже знайомим і звичним дуже важко. Постає питання: як зберегти 
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себе у творчому благополуччі і подати матеріал, неначе вперше? Як зробити 

постійно повторювальний процес по-новому творчим? Адже кожний виступ 

актора, кожний урок вчителя, кожна лекція професора – творчість, а 

творчість механічно не дублюється. 

Творче самопочуття в педагогічній чи акторській дії з відомим 

повторюваним матеріалом завжди хвилювало і практиків, і теоретиків. Не 

випадково про це писав К.Д. Ушинський: «Повторюючи двадцятий раз одне 

й те саме, вчитель, звичайно, не може говорити з тим натхненням, яке 

збуджує симпатію та увагу слухачів; а тим часом він не має жодної методики, 

яка допомогла б йому відчувати і підтримувати цю увагу». 

Отже, питання про розвиток знання переростає в питання про розвиток 

його в ході поняттєво-концептуалізуючої та тлумачної діяльності, яка 

здійснюється як всередині тих систем, де це знання раціонально 

«організовується», так і в процесах, які відбуваються між системами. 

 Найбільш жорстко формальним способом організації знання є 

дедуктивний. На перший погляд здається, що цей спосіб виключає 

можливість одержання певного приросту знання. Цікавим все ж є той факт, 

що є чимало різних доказів обов’язкового прирощення інформативності 

навіть при формально-логічних процедурах. Досить симптоматичними 

свідченнями з приводу цього можуть бути думки тих, хто сам, без сумніву, 

належить до числа видатних творчих талантів, які проявлялись разом з тим і 

в пізнанні самого себе (А. Ейнштейн, М. Планк, Анрі Пуанкаре, Жак Адамар 

та ін.). Ось як про це висловився видатний математик А. Пуанкаре, який 

володів досить сильною методологічною рефлексією: навіть «коли я 

повторюю засвоєне доведення… я щонайменше самостійно створюю його 

кожного разу, коли мені доводиться його повторювати» (Пуанкаре А. 

Математическое творчество // Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 311). 

 Отже, з наведеного вище випливає, що тут має місце не лише 

прирощення нового знання, а й певні творчі дії. Якщо ж говорити про зв’язки 

між суто пізнавальною діяльністю і творчим процесом, то слід згадати, що 
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доктор філософських наук Г.С. Батищев, аналізуючи метод сходження від 

абстрактного до конкретного та основи пізнання в кризово-критичні періоди 

(коли ставляться під сумнів прийняті раніше парадигми), робить цікаві 

висновки з такого дослідження: «Важливо не те, що творча дія є частковим 

випадком предметної діяльності взагалі, а зовсім інше: не з діяльності і не з її 

загальної природи випливає можливість творчої дії, а, навпаки, саме завдяки 

до-діяльнісному і над-діяльнісному креативному відношенню стає можливим 

похідна від нього – творча дія, а тому і діяльність взагалі в усіх її особливих 

формах і проявах. Не діяльність породжує зі своєї сфери творчість, а, 

навпаки, власне креативність як над-діяльнісне відношення, в якому беруть 

участь запороговий зміст і самого суб’єкта, і надлюдського світу, породжує 

все нову діяльність, розкриваючи суб’єкту раніше недосяжні для нього рівні 

буття, зміщуючи крок за кроком межу розпредмечуваності. Вся без винятку 

допорогова сфера утворилась історично лише завдяки такій ведучій або ж 

первинній ролі креативності» . 

Творчому самопочуттю  як актора, так  і педагога, особливо в перші 

роки їхньої творчої діяльності, заважає м’язове напруження. Своєрідні 

судороги м’язів найбільше руйнують органіку творчої природи, погіршують 

здатність мислення, заважають вияву естетичних почуттів.  Тому таким 

важливим є для актора і педагога розслаблення, або релаксація. У цьому 

може зарадити лише спеціальний тренінг. 

Якщо спостерігати за роботою талановитого педагога, впадає в око його 

природність, привабливість, грація, вміння з першого погляду на аудиторію 

визначити міру спілкування з нею і багато іншого. Добираючи кандидатів на 

вчительську професію, ці особливості слід враховувати, а формуючи та 

розвиваючи майстерність, систему різних педагогічних умінь і навичок, 

берегти органічність майбутнього педагога, щирість і безпосередність, як 

найдорогоцінніші скарби. У творчості педагога неоціненими є природні 

людські якості, основою яких є темперамент, воля, сензитивність мови і 
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мовлення тощо. Це висхідний матеріал, з якого під началом живого розуму 

створюється і педагог, і вчений, і актор, і вихователь. 

Блискучий розум, кмітливість без тренованих педагогічних умінь, 

інтуїтивного педагогічного бачення і передбачення, заповзятливості  у 

творчому вирішенні навчально-виховних завдань нічого не варті. Обмежений 

і глибоко нещасливий той педагог, хто розумом пригнічує свої почуття чи не 

вміє ними оперувати. Педагогічну дію слід не лише розуміти, а переживати, 

надихати почуттям. У талановитих педагогів щаслива врівноваженість 

розуму і почуттів, їх внутрішнє життя яскраве, витончене, інтенсивне. Вони 

без особливих зусиль координують слово і діло у дії, інформацію і почуття, 

міру уваги до аудиторії і міру уваги аудиторії. 

Талант завжди творить вільно, інтуїтивно. Якщо уважно проаналізувати 

особистість, наділену педагогічним талантом, її дії, обов’язково помітимо, 

що сприйнятливість у неї не менш активна, ніж  віддача. Спрацьовує закон 

рівноваги: інтенсивність віддачі зумовлюється інтенсивністю сприймання. 

Часто-густо віддачу ми бачимо, аналізуємо, робимо висновки. 

Сприйнятливість майже завжди залишається поза увагою дослідника (за 

винятком, можливо, власного досвіду). Зрозуміло, що педагог повинен 

володіти арсеналом засобів для донесення учням свого досвіду. Ці засоби 

завжди індивідуальні, неповторні. Крім слів, голосу, інтонації, в 

розпорядженні педагога є ще жести, рух, ритміка тощо. Але найперше і 

найвагоміше – очі! Насамперед вони допомагають учителю прикувати до 

себе увагу. 

Звичайно, кожний педагог виробляє свої індивідуальні засоби, 

користуючись якими він гранично наближається до одухотвореності і досягає 

найвищого ступеня  якості педагогічної дії. Педагогічний процес вимагає 

своєрідної магії педагогічного впливу. Щоб її створити, слід досконало 

володіти технікою міжособистісного спілкування на рівні певної педагогічної 

платформи і педагогічного надзавдання. 
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Отже, хто хоче проникнути в таємниці володіння учнями, має 

проникнути в таємниці володіння самим собою. Доти, доки аудиторія 

залишається таємницею, педагог не отримає влади над нею. Проте, доки він 

не виробить майстерності підпорядкувати себе педагогічній меті, не 

осмислить своїх можливостей впливати на аудиторію, доти й вона не 

сприйме вповні його інформацію (І.Зязюн). 

В умовах, коли наша країна входить у період інформаційної цивілізації, 

здається, всім зрозуміло, що досягнення оптимізму в розвитку людини, 

ефективне забезпечення процесу її саморозвитку протягом життя 

безпосередньо залежить від того, на скільки продумано і результативно було 

організовано цей процес на всіх етапах, які передували періоду дорослості.  

Ми досить своєрідно входимо в період інформаційної цивілізації різко 

відмовляючись від послідовної реалізації патерналізму, який ще недавно був 

характерним по відношенню до кожного, хто навчається, переносимо центр 

ваги на власну активність суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності, їх 

самостійність, творчість у вибудові свого буття, професійного життя і 

діяльності.  

Однією з головних задач при цьому є забезпечення доступності 

інформації, як однієї з головних соціальних цінностей, для тих, хто 

намагається зайняти достойне місце в сучасній соціальній ієрархії і 

забезпечити реалізацію громадських, професійних та інших домагань. 

Виживання в нових умовах, які сьогодні постійно і швидко змінюються, 

неможливе без своєчасного отримання і практичного використання всієї 

інформації при здійсненні індивідуальних планів людей в тому чи іншому 

виді суб’єктивно головних для них галузі діяльності, яку можна вважати 

професійною. Такою для одних є сфера діяльності в системі «людина-

людина», для інших – «природа-людина», для третіх – «людина-техніка» і 

т.п. Але в будь-якому випадку максимальний і професійний розвиток може 

бути зреалізованим, якщо «окремий смисл» у внутрішньому світі людини 

буде органічно пов’язаним з «особливим» і «загальним» смислами 
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«відповідно до багаторівневої та багатосторонньої представленості в її 

світосприйнятті і світорозумінні, і, звичайно ж, в поступках та вчинках 

глибокої переконаності про смисл буття на рівні науки, мистецтва і віри 

(перш за все в її світському значенні) в їх органічній єдності».  

Бажання стати Майстром, професіоналом у певній діяльності неможливе 

і без відповідної мотиваційної включеності та залучення до конструктивного 

самоудосконалення і «творення» самого себе. Самоудосконалення і 

самотворення повинні закладатися у людині як потреба і здатність з раннього 

дитинства ускладнюватися на всіх етапах вікового розвитку, виступати як 

нерозривне ціле знання, переживання, самоусвідомлення і практичні дії.  

Зрозуміло, що для успішного вирішення цих задач необхідно добре 

зкоординована робота, щоби уся освітньо-виховна система відповідала 

вимогам розвитку інформаційного суспільства. Крім мотиваційної складової, 

забезпеченості інформацією можна віднести і такі важливі чинники як 

структура і конкретний зміст навчального матеріалу, встановлення 

ефективного алгоритму взаємодії між студентами (учнями) та викладачами, 

контроль, самоконтроль і т.п.  

Виходячи з наведеного, ми не можемо вважати достатніми заходами, які 

вживаються сьогодні для модернізації освіти. Останні роки вже досить часто 

звучить: необхідно навчити вчитися…а якщо про це говорити під кутом зору: 

навчити учнів думати, мислити, аналізувати…?Чи не буде це черговим 

лозунгом нашої педагогіки? Хотілось би, звичайно, щоб відповідь була 

негативною. 

Як слушно сьогодні зазначають цілий ряд дослідників навчити думати – 

це ніби дійсно важливо. Але, наприклад, системним мисленням, за оцінками 

спеціалістів, по-своєму непогано вмів думати Шаміль Басаєв, якого кілька 

років не могли знайти і заарештувати російські спецслужби, а  він умудрявся 

всі ці роки готувати і здійснювати один за одним терористичні акти…Отже, 

навчити думати – це досить абстрактне формулювання...  
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Вчити мислити, аналізувати необхідно ще з раннього дитинства, і тоді в 

разі навченості таким діям у шкільні роки і в дорослому житті стануть 

можливими конкретні результати примноження справжніх цінностей життя. 

Очевидно, що вчити думати людину, не формуючи в неї одночасно здорові 

ціннісні орієнтації, які конкретизуються в її потребах – це невирішення 

завдання виховання людини в інформаційному суспільстві.  

Сьогодні наука і техніка є не просто складовими частинами культури, а 

системоутворювальним центром культури, усієї цивілізації; аналіз цілей 

науки, їх співвідношення з гуманістичними цінностями нашого буття та 

розвитку системи сучасної професійної підготовки набуває особливої 

актуальності. Зміни, пов’язані з глобалізацією та інформатизацією 

суспільства, приводять до появи нової техніки та технологій, їх інтенсивним 

розвитком та проникненням практично в усі сфери життєдіяльності людини 

виникають нові типи комунікації, пошуку, обробки, передачі та забезпечення 

інформації, які суттєво трансформують характер просторово-часових 

обмежень комунікативних процесів. 

У нинішньому світі нові технології стають визначальним чинником не 

лише освітніх форм соціальної організації суспільства, але й вибору цілей 

соціального розвитку, завдяки яким зумовлюється стійкість, стабільність 

розвитку. Дійсно, нові технології відкривають раніше небачені можливості 

соціального поступу. Лиш одне тут слід зазначити, що технологічні інновації 

не повинні ставати самоцільно, а сприяти створенню відповідних умов для 

духовного та професійного вдосконалення людини. Адже «технізація» 

практично всіх сфер життєдіяльності людини, технократизм як своєрідна 

парадигма другої половини ХХ століття набули такого характеру, коли в 

соціумі суттєво трансформуються моральні та смисложиттєві цінності 

сучасної людини. 

Ми згодні, що раціоналізм як принцип тотальної абсолютизації 

можливостей науки детермінувати параметри буття людини у світі 

неодноразово виявляв свою обмеженість. І навіть більше: крім 
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технократизму як способу побутування людини, коли, по суті, відбувається 

перетрансформація дихотомії «засіб-ціль», викристалізовується інша 

тенденція. Наукове пізнання із засобу самоутвердження й самореалізації 

людини трансформується в самодостатній процес, в якому людина з її 

можливостями стає лише засобом розвитку науки. Можливо, останнє є 

ознакою нового явища – «наукотехнократизму», яке, очевидно, веде до 

руйнації людської особистості та дегуманізації людської культури, що 

сьогодні вочевидь спостерігається в нашому суспільстві. 

Враховуючи наведене, рушійною силою професійного розвитку 

вважається позиція, у процесі формування якої відбувається поглиблення 

професійних інтересів, установлюються позитивні взаємостосунки з 

суб’єктами педагогічного процесу, змінюються характер і стиль 

педагогічного мислення, стає більш глибоким аналіз психолого-педагогічних 

проблем. Провідне місце у професійному розвитку належить формуванню 

професійного світогляду, що визначає морально-професійну позицію 

педагога, мотиви його діяльності, педагогічні нахили і здібності, уміння та 

навички роботи з учнями. Можна виокремити три інтегральні 

характеристики особистості як основу розвитку педагога: педагогічна 

спрямованість, як систему емоційно-ціннісних ставлень, що створюють 

ієрархічну структуру домінуючих мотивів особистості педагога та 

стимулюють його до утвердження в педагогічній діяльності і спілкуванні; 

педагогічну компетентність, як систему знань, умінь, способів та прийомів; 

емоційну гнучкість як оптимальне поєднання експресивності, емоційної 

стійкості та педагогічної етики. 

В окремих джерелах знаходимо твердження, що основою професійного 

розвитку педагога є його «Я-концепція», яка виступає інтегральною 

характеристикою і необхідною умовою даного розвитку і, що сама позитивна 

концепція «Я-педагог» сприяє його самореалізації та самоактуалізації; 

основою розвитку є особистісні позиції педагога, які зумовлюють його 

саморозвиток, самоудосконалення тощо. 
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Але, як показують дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, 

.питання професійного розвитку педагога досить складні та суперечливі, 

оскільки педагогічні працівники часто мають завищену самооцінку власних 

професійних здібностей; педагоги важко “переносять” на себе роль тих, хто 

навчається, та очікування від самого себе як професіонала. 

Суперечності, що виникають у процесі діяльності, самі по собі, не 

ведуть до змін особистісного чи професійного характеру, однак вони 

запускають механізм, що є основою для цих змін. І такою основою є мотиви, 

оскільки саме мотивація до вирішення усвідомленої суперечності, потреба в 

цьому і є механізмом розвитку. 

Розглядаючи потребу мотивації, зазначимо, що, незважаючи на 

однозначне, згідно психологічного словника, трактування мотивації як 

системи внутрішніх чинників, що викликають і спрямовують та орієнтують 

поведінку людини на досягнення мети, вона є в достатній мірі 

багатоаспектною. Незважаючи на досить широке коло досліджень окресленої 

проблеми, інтерес до неї зріс у зв’язку з потребами педагогічної практики, 

особливо в контексті професійно-особистісного розвитку педагогів. 

Основні характеристики мотивації до зростання, на наш погляд, такі: 

значимість, новизна, проблемність як характеристики мотивів, що мають 

суб’єктивний характер, і які «поза конкретною людиною не існують». У 

зв’язку з цим, за твердженням А. Леонтьєва, мотив виступає опредметченою 

потребою, де потреба і необхідність її задовольнити виступають 

передумовою розвитку, де потреби є постійно діючим внутрішнім чинником 

діяльності особистості, яка спрямована на створення необхідних умов і 

засобів, що задовольняють потреби особистості, розвитку педагогічного 

професіоналізму викладачів. Це може бути також інтерес до науково-

педагогічної діяльності, позитивний приклад колег, самоутвердження та 

перспективи професійного зростання. Суперечність, що виникає у 

професійній діяльності (незнання, труднощі) – веде до появи потреби у її 
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вирішенні, що відображається у мотивах, які виступають як внутрішня, 

цілеспрямована, суб’єктивно виражена спонука до самовдосконалення. 

Вищенаведене дозволяє визначити психолого-педагогічні детермінанти 

як сукупність актуалізуючих ситуацій, що викликають виникнення й 

усвідомлення суперечності як основної рушійної сили розвитку і формування 

мотивів діяльності щодо її усунення, які є стимулами, зовнішніми спонуками 

до запуску механізмів розвитку професіоналізму педагога. Як ситуації, що 

активізують розвиток педагогічного професіоналізму викладача вищої школи 

можна вважати наступні. 

Кожен викладач ВНЗ повинен періодично занурюватись в ситуації 

аналізу власної науково-педагогічної діяльності з урахуванням думок 

експертів (колег, керівників та ін..). Відомо, що педагогічна праця – справжня 

творча робота, яка стоїть близько до наукового дослідження, що 

проявляється у близькості, спорідненості аналізу фактів і необхідності 

передбачення. Самоаналіз є одним із способів занурення педагога в ситуацію, 

яка веде до переходу в режим розвитку; виступає засобом психологічного 

захисту педагога, підтримці його «творчої діяльності»; забезпечує реалізацію 

професійної діяльності на особистісно орієнтованій основі; гарантує якість 

навчання та виховання, а, відповідно, й своєї професійної діяльності. Можна 

вважати, що сильним, досвідченим стає педагог, який уміє аналізувати 

власну діяльність; тому алгоритмом професійного зростання педагога є така 

послідовність дій: самоаналіз – самоузагальнення досвіду – демонстрування 

досвіду – вибір теми і розробка плану дослідження. 

Ми погоджуємося з ученими, які розглядають самоаналіз як основу 

професійного самовдосконалення, оскільки при самоаналізі активізуються 

рефлексивні механізми, які дозволяють викладачеві отримати уявлення про  

ступінь відповідності «Я реального»та «Я ідеального», вивчити власні 

можливості та слабкі сторони, ймовірні зони успіхів і невдач. Однак, у 

процесі самоаналізу молоді викладачі, наприклад, не завжди об’єктивно 

можуть оцінити свою науково-педагогічну діяльність, оскільки або мають 
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завищену самооцінку, або недостатньо володіють прийомами самоаналізу. 

Відповідно, ситуація щодо результатів самоаналізу стає об’єктивнішою при 

паралельному проведенні експертної оцінки. Моніторинг рівня педагогічного 

професіоналізму, наприклад, молодого викладача може відігравати роль 

ситуації, що активізує саморозвиток, оскільки сприяє формуванню мотивації 

та самовдосконалення шляхом усвідомлення виявлених труднощів науково-

педагогічної діяльності та виявлення невідповідностей між самооцінкою та 

оцінкою експертів (Т.Д.Федірчик). 

 Створення ситуації вибору власного шляху розвитку педагогічного 

професіоналізму викладачем ВНЗ і визначення ним траєкторії підвищення 

кваліфікації є надзвичайно важливим процесом. На нашу думку, реалізація 

принципу диверсифікації, який ми розуміємо як варіативність змісту, форм, 

методів розвитку педагогічного професіоналізму викладача, що ставить його 

перед вибором індивідуальної програми розвитку, сприяє залученню таких 

мотивів, як інтерес, задоволеність від свого успіху, усвідомлення себе як 

суб’єкта удосконалення науково-педагогічної діяльності. 

 Ситуація вибору дозволить не лише відповісти на запитання «що я 

хочу» і «що я можу», а й додасть відповідних зусиль до власного професійно-

особистісного розвитку. Тому вважаємо за необхідне при організації системи 

розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи створювати 

ситуації вільного вибору форм і методів розвитку на основі отриманих 

результатів проведеної діагностики переваг і труднощів науково-педагогічної 

діяльності. 

Створення та підтримка ситуації професійних взаємовідносин, які 

сприяють виявленню суперечностей між визнанням і невизнанням 

професійного досвіду, між перевагами та недоліками у професійній 

діяльності. Очевидно, що така детермінуюча ситуація виникатиме в 

результаті представлення власного досвіду на зовнішню експертизу (колег, 

керівників структурних підрозділів ВНЗ) у процесі проведення навчально-

виховних заходів (навчальних занять, виховних заходів, участь у семінарах, 
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конференціях тощо). Ситуація демонстрації власного рівня професіоналізму, 

власного досвіду та оцінювання його іншими людьми у порівнянні з такими 

ж викладачами, часто веде до перегляду власної професійної позиції, 

ставлення до науково-педагогічної діяльності – з одного боку або до 

закритості – з другого. 

Зрозуміло, що технічні засоби, інформаційні технології все більше й 

більше впроваджуватимуться у навчальний процес, який буде розвиватися в 

напрямі індивідуалізації й диференціації. Але ніколи навіть найдосконаліша 

машина повноцінно не замінить живе слово викладача. Навчити, виховати, 

ввести в соціум («соціалізувати») людину може тільки людина, а 

призначення техніки – допомогти їй у цьому. 

Зростання ролі викладача вищої школи, необхідність подальшого 

вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-викладацького 

складу диктується і загальним курсом нинішнього суспільства на 

утвердження гуманістичних засад у відносинах між людьми, на побудову 

громадянського суспільства, на людиноцентристську ідеологію. 

Педагогіка діалогу, партнерства, співпраці, людиноцентризму ставить у 

центр уваги інтереси, потреби й уподобання того, хто навчається. Але 

ключовою постаттю освітнього процесу був, є і залишиться той, хто навчає. І 

від рівня професійної культури педагога, його фізичного, психічного й 

морального здоров’я, потенціалу креативності залежить рівень 

професіоналізму, стан освіченості, вихованості, людяності студента, а 

значить, і подальший моральний, культурний і духовний прогрес суспільства. 

Викладач сучасної вищої школи все менше має змогу екстраполювати 

шкільні педагогічні методи на студентську аудиторію. Йому треба ґрунтовно 

освоювати роль фасилітатора, тьютора, модератора. Це викликано тим, що 

новий виток розвитку суспільства продовжує нову філософію освіти, яка 

вимагає й нової освітньої парадигми. 

Студенти все більше починають розуміти, що їхня інтелектуальна 

власність – знання і кваліфікація – є унікальним товаром, який дає змогу 
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самореалізуватися на ринку праці, пристосовуватися до його динамічності, 

мінливості. Тому вони вимагають від викладача не тільки навчити їх добре 

відомому й апробованому, але передусім, щоб він сформував їхню 

компетентність, підготував до вимог робочого місця й посадових обов’язків, 

навчив учитися самостійно. 

Щоб задовольнити зрослі вимоги студентів, які готуються діяти в 

умовах мінливого, полікультурного, динамічного світу, адекватно 

відповідати новим викликам часу, викладач повинен бути справжнім 

майстром педагогічної справи – мати належні морально-духовні й соціально-

педагогічні якості, володіти глибокими професійними знаннями, психолого-

педагогічними уміннями, педагогічною і психологічною технікою. 

Необхідною умовою розвитку педагогічної майстерності викладача є 

постійне збагачення й розширення його професійного й загального 

тезаурусу, ерудиції. Якщо раніше він був головним, а часто й єдиним 

джерелом інформації для учня (студента), то нині молода людина має 

можливість вільно отримувати інформацію з багатьох джерел. 

Базою для набуття педагогічної майстерності викладачем вищої школи 

є його світогляд, філософська основа ставлення до життя, до людини. Ніякої 

високої майстерності не може бути, якщо за своїми світоглядними 

принципами педагог не сповідує гуманізм, людиноцентризм, якщо любов до 

людини не є станом душі. Можна добре вивчити  й застосувати різні 

прийоми, правила, способи викладання, але якщо не буде внутрішнього 

переконання у цінності й благородності людини, яку навчаєш, не 

проявлятиметься вболівання й співпереживання за її стан і долю, то все одно 

буде звичайний ремісник, але не майстерний педагог. 

Важливою передумовою становлення професіоналізму й педагогічної 

майстерності викладача вищої школи є наявність у нього необхідних 

соціально-педагогічних якостей. При цьому варто зважити на те, що названі 

якості є результатом виховного впливу на особистість членів сім’ї, освітньо-

виховних закладів, соціального оточення, референтних груп тощо. 
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Відсутність в особистості стійких, виражених соціально-педагогічних 

якостей (організаторських здібностей, креативності, емпатійності, 

атракційності, принциповості, вимогливості, оптимістичності, стриманості, 

тактовності, рефлексивності, спостережливості та інших) унеможливлює 

формування і розвиток педагогічної майстерності і є відчутною перешкодою 

на цьому шляху. Сучасний викладач не може обмежитися трансляцією 

інформації, він – передовсім організатор пізнавальної діяльності, самостійної 

навчальної роботи, наукової творчості студентів. Тому наявність здібностей 

до організації є обов’язковою умовою досягнення педагогічної майстерності. 

На думку відомого психолога К. Роджерса, одним з головних недоліків 

традиційної системи навчання є надмірна переоцінка ролі викладача (і 

викладання) і в той же час недооцінка ролі осмисленого учіння (та учня). 

Такий стан – це своєрідна данина минулому, адже «переоцінка ролі 

викладача має без сумніву пристосувальний смисл лише для життя людини в 

незмінному природному та соціальному середовищі» [там само, с. 8]. В 

сучасному світі, який характеризується швидкими і масштабними змінами, 

необхідно перенести акцент в процесі навчання з викладанння на учіння, 

викладання організувати не як трансляцію інформації, а як фасилітацію 

(активізацію, забезпечення і підтримку) процесу осмисленого учіння. Такі 

зміни в навчанні К. Роджерс розглядає як прояв нового мислення, як 

справжню реформу освіти, яку не можна забезпечити ні шляхом 

удосконалення навичок та умінь, знань і здібностей учителя, ні шляхом 

розробки і впровадження в процес навчання нових експериментальних 

програм і найсучасніших технічних засобів [там само]. З цим, звичайно, не 

можна не погодитись, адже ця теза з’явилася не просто в результаті роздумів 

відомих психологів, а на основі 40-річних експериментальних досліджень 

американських вчених і педагогів-практиків, які представлені в третьому 

виданні книги  «Свобода учиться».  

Безумовно, що самоосвіта потрібна всім, та необхідно всіх навчити 

вчитися. Проте, щоб навчити дітей вчитися, треба вміти це робити не лише 
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вчителям та викладачам, а, звичайно, й батькам. Адже пізнання в дитини 

починається з раннього віку,  саме в цей період важливо формувати потяг до 

знань, щоб його не «втратити». Останнє є непростою методологічною та 

організаційно-педагогічною проблемою і вимагає свого практичного 

вирішення. Особливо важливим є її вирішення у зв’язку з тим, що навіть у 

дошкільному віці діти знаходяться «в контакті» з надзвичайно великою 

кількістю інформації, яка практично є доступною в зв’язку з 

комп’ютеризацією суспільства. 

Цікавим, на наш погляд, є свідчення студентів перших курсів про те, 

коли і де їх вчили самостійному набуттю знань. Наприклад, на наші 

запитання «Чи навчали вас цьому процесу в школі?» близько 40 % відповіли: 

ні. Дві третини студентів IV-V курсів на запитання: «Де Вас навчали 

конспектувати?» відповідають: ніде. Отже, цей показник фактично свідчить 

про потенційні можливості  навчально-пізнавальної діяльності майбутнього 

фахівця. А на питання «Чи доповнюєте Ви свій конспект (зроблений за 

лектором), шляхом самостійного вивчення додаткової літератури?» 54 % 

студентів випускних курсів дають негативну відповідь. Це є свідченням 

відсутності належної мотивації, умов навчання, а також умінь самостійно 

вчитися. «Чи підвищило навчання у ВНЗ ваші вміння самостійно вчитися?» – 

на це запитання  ствердно відповіли лише 44 % п’ятикурсників педагогічних 

ВНЗ. Отже, в більшості студентів практично відсутня індивідуальна культура 

пізнавальної діяльності та формування потреби в новій інформації.  

Виходячи з наведеного, зазначимо, що сьогодні головним результатом 

має бути орієнтація навчального  процесу на суб’єкт учіння, розвиток його 

своєрідності і неповторності, створення умов для формування творчої 

ініціативи та пізнавальної самостійності майбутнього фахівця.  

Отже, нагальною потребою сьогодення є запровадження у практику 

навчання досягнень педагогічних розробок минулого, останніх досягнень 

світової та української педагогічної і філософської думки, в яких окреслено 

дві провідні тенденції: відмова від пріоритету диктату викладача (вчителя) та 
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створення найсприятливіших умов для творчого розвитку учнів і студентів. 

Тобто йдеться про нову філософію освіти, в якій учень, студент, вчитель 

(викладач) як унікальні і неповторні особистості є фактично суб’єктами 

навчально-пізнавальної діяльності. Якщо забезпечити базу самонавчання, це 

сприятиме індивідуальному розвитку, місце імперативної педагогіки посяде 

«педагогіка бажань» як вияв особистого інтересу та внутрішнього світу 

названих вище суб’єктів пізнання. Замість зовнішньої зумовленості на 

озброєнні повинна бути методологія, спрямована на пробудження в кожного 

з них  внутрішньої мотивації до навчання як індивідуального творчого 

процесу. При цьому роль викладача суттєво змінюється: з «транслятора» 

інформації він перетворюється на консультанта, співучасника та 

співорганізатора навчального процесу. Звичайно, в умовах застосування 

нових навчальних технологій, комп’ютерного навчання виникає потреба у 

високопрофесійному консультантові. Що ж стосується учня, то він, 

залишаючись об’єктом навчання, водночас стає і його суб’єктом. Отже, 

система освіти на всіх рівнях має переорієнтуватися на напрям самоосвіти, 

що є однією з найбільш важливих складових у забезпеченні функціонування 

системи неперервної освіти  

Довгий час наша загальноосвітня і професійна школи знаходились на 

позиції так званого знаннєвого підходу, коли головним завданням вважалось 

формування в учнів та студентів міцних і систематизованих знань. При 

цьому уміння і навички, як правило, виступали другорядними (по 

відношенню до знань) компонентами. Сьогодні основна ж ціль освітнього 

процесу розглядається як здатність людини до формування у неї вмінь 

активної пізнавальної діяльності, розвитку творчості у професійній 

діяльності. це означає, що знання з основної і єдиної мети освіти 

перетворюються в засіб неперервного розвитку особистості суб’єкта 

навчання. В умовах інформатизації суспільства ідея забезпечення 

неперервності освіти стала носити більш гострий характер, ніж це було 

раніше. 
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Зміни, які сьогодні відбуваються в суспільстві, ставлять нові, підвищені 

вимоги як до професійної підготовки вчителя, так і його практичної 

діяльності. В умовах неперервності освіти актуальним є питання 

забезпечення можливостей реалізації такої освіти. Швидке зростання 

кількості інформації, комп’ютеризація, розвиток нових інформаційних і 

навчальних технологій вимагають уміння самостійно набувати нові знання як 

в умовах професійної педагогічної освіти ,так і в самоосвітньому процесі – 

для забезпечення підвищення кваліфікації, розвитку особистості та 

задоволення пізнавальних потреб особистості. 

Особливої уваги заслуговує проблема зміни пізнавальної сфери під 

впливом набуття професійного досвіду, а в більш широкому смислі – 

професіоналізації особистості, коли у фахівця змінюється соціальна 

перцепція, пам'ять, обсяг знань, структура мислення і т.п. 

З точки зору теорії пізнання в цих явищах багато чого залишається не до 

кінця зрозумілим: як співвідносяться прояви когнітивних процесів 

спеціаліста в професійних і непрофесійних ситуаціях?; Чи є розумні межі 

професіоналізації психічних функцій?; Які механізми професіоналізації? З 

точки зору практики більш важливим були б відповіді і на інші питання: при 

яких умовах накопичення професійного досвіду дає найбільший внесок в 

ефективність діяльності спеціаліста?; Як допомогти йому в освоєнні цього 

досвіду? 

В пошуках вирішення зазначених вище проблем доводиться виходити з 

досить загальних міркувань щодо розвитку професійної самосвідомості, 

рефлексивної сфери мислительного процесу та особливої ролі спільної 

діяльності суб’єктів навчально-пізнавальної дії у виникненні рефлексивної 

саморегуляції. Можливо, слід з’ясувати, чому досить часто відсутня 

кореляція між стажем роботи фахівця та його кваліфікацією. Тут 

методологічно найбільш правильно було б, на наш погляд, а) прогнозувати 

труднощі засвоєння професійного досвіду майбутнім спеціалістом; б) 
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розробити методику формування в процесі навчання умінь узагальнювати і 

накопичувати досвід у професійній діяльності. 

Пізнавальні процеси почали вивчатись досить давно, починаючи з часів 

Конфуція, Сократа, Платона та ін.. В останні десятиріччя новий імпульс до 

розвитку ця тематика отримала у зв’язку із значними змінами як науково-

технічного плану, так і соціально-економічними характеристиками 

суспільного розвитку. Реалізація особистісного розвитку, комп’ютеризація та 

інформатизація, гуманізація освітнього процесу, зміна в цілому освітньої 

парадигми привели до ускладнення теоретичних, методологічних і 

методичних проблем і необхідності критичного осмислення усталених 

підходів і теорії навчання. 

Положення ускладнюється тим, що бажання (а частіше - директивні 

вказівки) негайно отримати практичні рекомендації часто приводять до 

прагматизму і дилетантизму, ведуть до спрощення і поспішних висновків. 

Робота по саморозвитку, як на нашу думку, повинна допомогти в 

осмисленні підходів, труднощів і результатів, які характерні сьогодні для 

проблеми розвитку пізнавальної діяльності взагалі і в тому числі (а скоріше – 

в першу чергу!) учнів та студентів педагогічних навчальних закладів. 

Хотілось би виділити першочергові проблеми, які сьогодні перед нами 

ставить практика, та намітити шляхи подолання труднощів ,які мають місце в 

системі професійної діяльності. У контексті гуманістичної теорії (О. Маслоу, 

К. Роджерс, Г. Олпорт) принципової важливості набуває положення щодо 

самоактуалізації, самореалізації, саморозвитку особистості у її творчій 

діяльності. Творчість, звичайно, тут розглядається як універсальна 

функціональна характеристика суб’єкта пізнання, що сприяє його 

самовираженню. У концептуальному полі гуманістичної педагогіки 

пріоритетною є ідея самотворення особистості, яка могла б себе максимально 

виявити за умов оптимального формування її творчих сил.  

Провідними проблемами, що досліджуються теорією пізнання, є 

можливості процесу пізнання, відношення знання до об’єктивної реальності, 
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ступеня та форми пізнавального процесу, умов і критеріїв його достовірності, 

істинності. Пізнання є проникненням у суть явищ, виявлення специфіки 

функціонування, взаємодії з іншими об’єктами певної наукової галузі. 

Найгостріше процеси адаптації студентів відбуваються в перший рік 

навчання, особливо в першому семестрі, -  як результат переходу від 

шкільної системи навчання до вузівської, які значно відрізняються між собою 

за цілим рядом характерних ознак. Постають питання оптимізації навчання 

студентів, подолання ними перевантажень, враховуючи необхідність 

засвоєння великої кількості інформації як у процесі аудиторних знань, так і  

позаудиторної самостійної навчально-пізнавальної діяльності, залученні 

студентів до науково-дослідної роботи, її ефективності. 

Аналіз результатів роботи по керівництву навчально-дослідних завдань 

дозволяє зробити висновок щодо доцільності та педагогічної ефективності їх 

використання в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. Про це 

свідчать такі дані: посилюється інтерес студентів до педагогічної теорії і 

практики; підвищується якість педагогічних знань їх осмисленість, 

обґрунтованість, дієвість; підвищується якість курсових та дипломних робіт з 

педагогіки, психології, методик викладання. 

Дослідження теми "Медіаграмотність", засвідчило, що намітилася 

тенденція повального захоплення підлітків електронними технологіями. Так, 

анкетування підлітків загальноосвітніх шкіл підтвердило, що основними 

джерелами отримання інформації 38% українських дітей у віці 7-14 років 

вважають телебачення, 18% – комп'ютер (DVD, ігри і т.д.) і 44% – інтернет. 

На питання про те, що для них переважає в плані отримання знань: 

телебачення, інтернет або інформація, отримана на уроках, відповіді 

розподілилися наступним чином: телебачення – 38%, інтернет – 49%, 

інформація, отримана на уроках – 13% (!). 

Таким чином, видно, що інформаційні технології стали не тільки 

практично єдиним референтним джерелом отримання знань, а й засобом 
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проведення часу, комунікації і захоплень підлітків. Причому з віком інтерес 

до різних медіа та медіапродуктів посилюється. 

Як же захистити свідомість учнів від тотального маніпулювання 

електронних медіа? Очевидно, що необхідно навчити їх критично мислити і 

вибірково підходити до отриманої інформації. Реалізувати це завдання якраз 

і покликана нова педагогічна дисципліна "Медіаосвіта та медіаграмотність", 

яка останнім часом стала широко вводиться в навчальні плани і програми 

загальноосвітніх шкіл України. Її основною метою став цілеспрямована 

спільна діяльність учителя та учнів з відбору та аналізу одержуваної 

інформації з мережі Інтернет, кіно, телебачення для розвитку всебічної, 

високоосвіченої, критично мислячої, культурної особистості майбутнього 

фахівця. Поняття "Медіаграмотність" визначається, як процес розвитку 

особистості за допомогою і на матеріалі медіа з метою формування культури 

спілкування з медіа, розвитку творчих, комунікативних здібностей, 

критичного мислення, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу 

та оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовираження за 

допомогою медіатехніки (Т.В. Іванова). 

З чим же пов'язана така висока актуальність досліджуваної проблеми і 

чому медіаосвіта стала досить актуальною саме сьогодні? 

Під впливом техногенної глобалізації змінюється мислення і психологія 

сприйняття інформації людиною. Через «занурення» у світ екранів 

відбувається загальнолюдський перехід в «поверхневий регістр мислення 

зором», завдяки якому віртуальна реальність стає «об'єктивною дійсністю» 

наших днів. І що ми маємо, в зв'язку з цим? Близько 80% людей підсвідомо 

копіюють ті моделі поведінки, які вони бачать по телевізору. А у дітей та 

підлітків цей відсоток ще більше. Крім того, ніби «об'їдається» інформацією. 

З часом, щоб полегшити свою долю він починає брати тільки найлегше, 

яскраве і те, що «не завантажує», а все, що вимагає роздумів, ігнорує. І тут 

виникає питання: а навіщо нам такий фахівець? 



 79 

Так звана екранна комунікація людини з джерелами знань призводить до 

того, що з усіх п’яти почуттів, на яких базується людське світосприйняття, а 

саме – зір, слух, смак, нюх і дотик, найбільше задіяно зір, бо від 80 до 90 

відсотків інформації до нас надходить саме через нього. Цей «потік» 

інформації з екрану телевізора, екрану монітора або планшета з яких ми 

входимо в інтернет, мобільного телефону, екран якого також «збагачує 

відомостями». Мислення зором за рахунок відсутності задіяності інших 

органів почуттів робить сучасну «модернізовану» людину більш довірливою, 

позбавляє її критичності мислення, перетворюючи процес пізнання в «сліпе, 

бездумне копіювання». Звідси виникає і пристрасне бажання судити про все 

на світі, знаючи про предмет розмови лише малість, тільки видиму сторону, 

орієнтуючись за чутками, але будучи чітко впевненою у своїй 

«фундаментальній правоті». Таким чином, ми отримуємо фахівця 

нетолерантного, впевненого в непогрішності власної думки і водночас 

податливої на маніпуляції і навіювання з боку значущого (звичного) для 

нього оточення. 

Подібно до того, як мисленням починає правити зір, девальвувалося і 

слово. Слова, як метафізичної даності більше не існує. Слово, бесіда, діалог 

перестали бути довірчим інструментом комунікації і переконання, планшета 

або смартфона. 

Отже, виходить дуже дивна картина. Здавалося б, завдяки технологіям 

стало більше можливостей, інформації. Але парадокс наших днів полягає в 

тому, що чим більше інформації, тим менше знань. Є лише велика кількість 

слабо пов’язаних між собою фактів. Відсутня система, втрачається 

причинно-наслідковий зв'язок. Створюються оптимальні умови для запуску в 

дію технологій керованого хаосу. Ось і виходить, що світ барвистих образів, 

одноразових речей і спонтанних комунікацій затуманює наш розум, і за 

гілками ми перестаємо бачити і відчувати красу лісу, спів птахів, запах листя, 

шелест гілок, але зате бачимо приголомшливо правильну і акуратну 

структуру листя. Нажаль, принцип поверховості, тимчасовості і 
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одноразовості в сприйнятті людей і загальної картини світу є сьогодні 

панівним.  

Звичайно ж, у такій непростій ситуації першочергова роль відводиться 

педагогу, його педагогічній майстерності в процесі викладання курсу 

«Медіаграмотність», який покликаний як навчити по-новому сприймати 

одержуване знання, так і переконати учнів у тому, що не кожне знання, яке 

він звик отримувати з авторитетних для нього джерел – істинно. Педагог 

повинен бути готовий до певного когнітивного дисонансу, який може 

виникнути у його підопічних, які дізнаються всю правду про маніпуляції і 

технологіях, впроваджуваних в його свідомість для навіювання якоїсь істини.  

Тому цікавими, на наш погляд, є свідчення студентів перших курсів 

про те, коли і де їх вчили самостійному набуттю знань. Наприклад, на наші 

запитання «Чи навчали вас цьому процесу в школі?» близько 40 % відповіли: 

ні. Дві третини студентів IV-V курсів на запитання: «Де Вас навчали 

конспектувати?» відповідають: ніде. Отже, цей показник фактично свідчить 

про потенційні можливості  навчально-пізнавальної діяльності майбутнього 

фахівця. А на питання «Чи доповнюєте Ви свій конспект (зроблений за 

лектором), шляхом самостійного вивчення додаткової літератури?» 54 % 

студентів випускних курсів дають негативну відповідь. Це є свідченням 

відсутності належної мотивації, умов навчання, а також умінь самостійно 

вчитися. «Чи підвищило навчання у ВНЗ ваші вміння самостійно вчитися?» – 

на це запитання  ствердно відповіли лише 44 % випускних курсів 

педагогічних ВНЗ. Отже, в більшості студентів практично відсутня 

індивідуальна культура пізнавальної діяльності та формування потреби в 

новій інформації.  

Виходячи з наведеного, зазначимо, що сьогодні головним результатом 

має бути орієнтація навчального  процесу на суб’єкт учіння, розвиток його 

своєрідності і неповторності, створення умов для формування творчої 

ініціативи та пізнавальної самостійності майбутнього фахівця.  

Отже, нагальною потребою сьогодення є запровадження у практику 
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навчання досягнень педагогічних розробок минулого, останніх досягнень 

світової та української педагогічної і філософської думки, в яких окреслено 

дві провідні тенденції: відмова від пріоритету диктату викладача (вчителя) та 

створення найсприятливіших умов для творчого розвитку учнів і студентів. 

Тобто йдеться про нову філософію освіти, в якій учень, студент, вчитель 

(викладач) як унікальні і неповторні особистості є фактично суб’єктами 

навчально-пізнавальної діяльності. Якщо забезпечити базу самонавчання, це 

сприятиме індивідуальному розвитку, місце імперативної педагогіки займе 

«педагогіка бажань» як вияв особистого інтересу та внутрішнього світу 

названих вище суб’єктів пізнання. Замість зовнішньої зумовленості на 

озброєнні повинна бути методологія, спрямована на пробудження в кожного 

з них внутрішньої мотивації до навчання як індивідуального творчого 

процесу. При цьому роль викладача суттєво змінюється: з «транслятора» 

інформації він перетворюється в консультанта, співучасника та 

співорганізатора навчального процесу. Звичайно, в умовах застосування 

нових навчальних технологій, комп’ютерного навчання виникає потреба у 

високопрофесійному консультантові. Що ж стосується учня, то він, 

залишаючись об’єктом навчання, водночас стає і його суб’єктом. Отже, 

система освіти на всіх рівнях має переорієнтуватися на напрям самоосвіти, 

що є однією з найбільш важливих складових у забезпеченні функціонування 

системи неперервної освіти  

Проблема самовдосконалення, становлення цілісної особистості 

завжди хвилювала прогресивно мисляче людство, була й залишається його 

незмінною супутницею. Усвідомлене самовдосконалення особистості та її 

духовне зростання як вічні категорії, притаманні всім епохам та історичним 

періодам, неможливі без розвитку самоаналізу та самопізнання. 

Самопізнання за своїм змістом відображає рефлексивність наукового 

знання, своєрідну теоретизацію науки і становить якісно нове наукове явище: 

«Сучасна наука досягла такої стадії розвитку, коли її подальший рух уперед 
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вимагає вплетіння рефлексії в тканину наукового дослідження»(Теорія 

пізнання).  

Звернення до філософських концепцій минулого та сучасності дає змогу 

проаналізувати різнобарвну палітру течій щодо проблеми самовдосконалення 

особистості, визначити чинники, що безпосередньо впливають на цей процес; 

з‘ясувати філософський зміст базових понять зазначеної вище проблеми, 

накреслити шляхи формування нового типу особистості, яка мислить більш 

масштабними категоріями і «вірить у можливість особистої самореалізації та 

суспільного визнання…в можливість і природність духовного продовження 

свого особистого Я…».  

Досконалість в Античності сприймалася як явище, що вже присутнє в 

природі людини. Останнє пояснюється тим, що моделлю досконалості в 

античності слугував Космос, для якого час – Вічність. Специфіка концепцій 

самовдосконалення цього періоду полягає в спробі обґрунтувати й описати 

досконалість на раціональній основі, яку можливо розглядати як форму 

«вищого раціонального синтезу до філософських основ міфології, 

релігійного космологізму і натурфілософії. 

Реалізація самовдосконалення, так би мовити, актуалізує проблему 

людського самовдосконалення завдяки заглибленню у філософію людини: 

«Пізнай самого себе» - сократівський життєвий девіз, вектор розвитку для  

кожної особистості. Філософу належить відкриття особливого специфічного 

знання про незнання. Самопізнання, дослідження своєї особистісної сутності 

– це вже школа інтелектуального самовдосконалення: «Знання про незнання 

вносить хвилювання в духовний світ індивіда, змушує його сумніватися у 

повноті й непогрішності досягнутих знань; воно збуджує затхлий спокій 

самовдоволеного всезнайства, нещадно викриваючи та розвінчуючи 

невігластво, водночас збуджуючи потребу в новому знанні, у скасуванні 

виявленого невігластва. 

Отже, «знання про незнання» є застиглими, такими, що зупинилися. 

Вони не мають внутрішнього імпульсу, джерел саморозвитку. Ці знання 
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відповідно до логіки Сократа ущербні. Суб’єкт з таким догматичними 

знаннями втрачає намагання до поновлення, він зупиняється у своєму 

розвиткові. Отже, самовдосконалення в Сократа витікає з визнання 

проблемності пізнання та самопізнання, ставлення до світу, проблемності 

всього життя людини. 

Метою самовдосконалення особистості, за Сократом, є моральне 

піднесення її розуму. Піднесення розуму до такого ступеня, коли в ньому 

гармонійно поєднуються знання й моральність, створює найвищу в розумінні 

Сократа доброчесність – мудрість». Зародження ідей самовдосконалення 

можна простежити в Геракліта з Ефеса, який уважав, «що сам себе дослідив 

та сам від себе навчився». Саме Геракліту належить афоризм: «Кожній 

людині притаманно пізнавати себе та мислити». 

Демокріт пов’язував щастя людини з постійною роботою над людською 

сутністю в досягненні душевної гармонії, безсмертності душі й духу. Ці 

якості досягаються за умови невпинної роботи на собою, поєднуються в 

понятті про вищі намагання, досягнення духовних вершин. 

Г.В.Ф. Гегель конкретизує шляхи самовдосконалення. Людина, яка існує 

тільки у сфері «природно-душевного» (антропологія) на стадії, «свідомості, 

що виникає» (феноменологія) відривається від свого безпосереднього 

«наявного буття», стає в протилежність до нього, поки вона як духовна 

сутність (суб’єктивний дух) не пізнає власну духовну субстанцію, як 

ідентичну зі своїм усвідомленням (мислячим, бажаючим) змістом. 

Самовдосконалення,за Г.В.Ф. Гегелем, лежить у площині загальних 

принципів розумі та волі, невпинно дотримуючись яких індивід долає свою 

неповноцінність ,стає цілісною особистістю. На його думку, певне людське 

буття неможливе без такого глибинного моменту сенсо-ціннісного 

самотвердження – фундаменту буття кожної людини: «Нескінченне право 

суб’єкта полягає в тому, що сам він знаходить задоволення у своїй 

діяльності, у своїй праці якщо люди повинні цікавитися чимось, вони 
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повинні самі брати участь у цьому, знаходити в цьому задоволення для 

відчуття особистісної гідності.» 

Отже, щоб людина не робила у своєму житті, яку б мету не ставила – 

завжди й усюди вона шукає для себе свій особистісний сенс життя, свою 

індивідуально-людську самоцінність, прагне до самовдосконалення. 

Відповідно до неї досконалість треба шукати в самій Людині – найвищій у 

ціннісному відношенні істоті, абсолютній цінності. Бердяєв, наприклад, 

самовдосконалення розумів як постійний, невпинний рух: «…життя є перш 

за все рух, тому основна проблема життя – це проблема зміни, зміни 

особистісної та зміни навколишніх. У зв’язку з рухом і змінами відбувається 

переоцінка. Особистості немає без змін, але особистості немає і без 

незмінності, вірного собі суб’єкта змін. …Зміни можуть бути і погіршенням, 

заповненням, сходженням, але можуть бути погіршенням, можуть бути 

зрадою. Завдання полягає в тому, щоб зміни не були зрадою, щоб особистість 

залишалася вірною собі. 

Людина – довічно незавершена, відкрита нескінченному творенню та 

самовдосконаленню. Яка людина, якою вона може стати, залежить від неї 

самої, її життєвого вибору, реалізації своєї свободи, постійного зростання її 

духовних сил. Зрозуміло, що здійснення самовдосконалення можливе за 

умови становлення людини як цілісної особистості.  

Життя людини і досвід ХХ століття підтвердили положення 

екзистенціалізму й психоаналізу щодо людського існування. Людина – 

складний, непередбачуваний, суперечливий нелінійний витвір природи. Це 

знайшло своє відображення в новому методі – синергетиці, або теорії 

організації людинотвірних систем. Принципи цієї теорії відображають усю 

складність останньої, а саме: це принципи флуктуації, нелінійного розвитку, 

непередбачуваності, нелінійності, нетерпимості до зовнішніх втручань, 

самоорганізації тощо. 

Головне завдання гуманітарних наук – з’ясувати, які елементи системи 

повинні бути в структурі особистості для того, щоб вона була здатна до 
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саморозвитку, саморозгортання, рефлексії. Інакше кажучи, що повинно бути 

сформовано в людини, щоб вона як система була здатна до саморозвитку, 

щоб система мала розвивальну спрямованість.Звідси витікає, що 

самовдосконалення людини – найважливіша глобальна проблема всієї 

людської цивілізації. 

Освіта – фундаментальна умова здійснення людиною своїх громадських, 

політичних, економічних і культурних прав, це найважливіший чинник 

розвитку, саморозвитку, посилення інтелектуального потенціалу нації. 

Відповідно люди, які здійснюють освіту, повинні бути фахівцями й 

відображати своєю особистістю найвищу самодостатню та самоусвідомлену 

значущість людини. 

Процес самовдосконалення особистості набуває глобального значення. 

Аналіз сучасних філософських течій розкриває приреченість екстенсивного 

шляху розвитку людства без урахування його духовно-моральних основ. Як 

висновок – прогрес суспільства залежить від переорієнтації процесів 

саморозвитку окремої людини і всього людства у площину формування 

духовної цілісної особистості як найголовнішої умови самовдосконалення, їх 

підпорядкування глобальним моральним імперативам. 

Шлях самовдосконалення людини лежить через власні спостереження 

та самопізнання. Тільки внутрішня трансформація через самоусвідомлення, 

самопізнання та саморозуміння .тобто процеси, які людина здійснює свідомо, 

приносить їй гармонійне світовідчуття та є початком створення духовної 

цілісності. У людині одночасно поєднується сила розуму і серця, без цього 

гармонійного поєднання неможлива внутрішня революція та духовна 

трансформація. Людина – сукупність різних синергетичних систем, які в 

ідеальному варіанті повинні взаємодоповнювати одна одну. Тому головне 

завдання педагогіки – з’ясувати, які елементи системи повинні бути в 

структурі особистості, для того, щоб вона була здатна до саморозвитку, 

самоорганізації, рефлексії (Г.Г.Цвєткова). 
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Основне завдання сучасної освіти – формувати викладача нової якості з 

певним типом світогляду, який забезпечив би гармонійну взаємодію з  

людьми, що нас оточують, з постійною потребою до самовдосконалення, 

самоосвіти та саморозвитку. 
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2.5. АКТИВІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОДИН ІЗ 

ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  ПЕДАГОГА 
 

У зв'язку з переорієнтацією сучасної освіти на принципи особистісного 
підходу посилюються вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів, 

від яких очікується лише високий рівень психолого-педагогічної 

компетентності та методичної готовності, а, передусім особистісна зрілість, 

що виявляється в таких показниках, як суб'єктність, рефлексивність, 

відповідальність, толерантність, реалістичність, поміркованість, впевненість 

у собі тощо.. Ряд дослідників зазначають, що специфічною особливістю 

педагогічної діяльності є те, що діяльність здійснюється не на рівні окремих 

підструктур, а вимагає включення особистості в цілому (як учителя, так і 

учня), тобто лише через взаємодію особистостей. У системі «вчитель-учень» 

і діяльність виявляється в особливому змісті стосунків - особистісних 

взаємовідносин, які грунтуються на безумовному прийнятті один одного як 

цінності. Завдяки цьому можливе взаєморозкриття, взаємопроникнення, 

особистісне взаємозбагачення вихованця і педагога. Саме від особливого 

змісту особистісних стосунків учителя, залежить особистісний розвиток 

учнів. Такі стосунки сприяють особистісному становленню, самореалізації 

суб'єкта педагогічного процесу через «взаємопроникнення особистостей 

вчителя і учня. Незрілі в особистісному відношенні вчителі з психологічними 

комплексами і внутрішніми конфліктами не можуть сприяти гармонійному 

особистісному розвитку вихованців. Вони зазнають труднощів соціального та 

емоційного порядку, які викликають тривожність, породжують стрес і це не 

може не відбиватися на їх викладацькій роботі. 

Водночас особистісна зрілість учителя визначає гуманістичну спрямованість 

його дій і вчинків здатність до творчої самореалізації та саморозвитку в 

просторі соціального і професійного буття. Теж в процесі підготовки 

майбутніх учителів їх загальний особистісний розвиток потребує не меншої 

уваги ніж формування загальнопедагогічної чи предметно-методичної 

компетентності. Поряд з когнітивним розвитком учителя, важливою 
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вимогою, яку необхідно враховувати в професії професійної підготовки, є 

його загальний психологічний тонус і адекватність особистісної регуляції. 

Отже, розвиток особистісної зрілості студентів педагогічних ВНЗ має стати 

одним з пріоритетних завдань їх професійної підготовки. Це, у свою чергу, 

потребує обґрунтування відповідних педагогічних умов і пошуку 

методичних шляхів сприяння особистісному становленню майбутніх 

учителів. Потрібне не звичне «вдосконалення сфери професійних знань, 

умінь і навичок», а розробка засобів психологічної підтримки особистісного 

розвитку студентів. 

У зв'язку з цим у психолого-педагогічних дослідженнях і педагогічній 

практиці намітилася тенденція переходу від традиційних методів підготовки 

вчителів, спрямованих переважно на вдосконалення їх методичної 

майстерності та предметної компетентності, до соціально-психологічних, 

психотехнічних і навіть психотерапевтичних процедур, які створюють умови 

для загального особистісного становлення студентів.  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дає підстави стверджувати, 

що одним із фундаментальних чинників розвитку особистісної зрілості 

майбутніх вчителів, є рефлексія як психологічний механізм самоаналізу, 

саморегуляції та самовдосконалення особистості. 

         Проблема рефлексії як психологічного механізму розвитку особистості 

посідає важливе місце в загальній тематиці психолого-педагогічних 

досліджень. Зокрема, значна увага приділялась вивченню рефлексії в 

контексті: різних аспектів педагогічної діяльності, особливо це стосується 

проблеми вдосконалення професійної майстерності педагога. Зазначимо, що 

у більшості з виконаних досліджень педагогічна рефлексія розглядається 

головним чином як когнітивний механізм, завдяки якому стає можливим 

забезпечення  саморегуляції професійної діяльності вчителя. Значно менше 

вивчений особистісний аспект рефлексії як психологічного чинника розвитку 

особистісної зрілості педагога.  
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Вчитель, якому властива адаптивна модель, перебуває мов би «всередині» 

професійної діяльності і усвідомлює лише окремі її фрагменти та 

характеристики, а не діяльність вцілому. При цьому домінує тенденція до  

підпорядкування власних дій зовнішнім обставинам і стандартам, які 

змушують учителя конкретному випадку діяти певним чином, виконувати 

певні вимоги, користуватися готовими алгоритмами реалізації педагогічних 

завдань, певними штампами, шаблонами і стереотипами. На відміну від 

цього, вчитель, для якого характерна рефлексивна модель професійної 

діяльності, здатний виходити за межі безперервного потоку повсякденної 

педагогічної практики і бачити та оцінювати себе і свою діяльність у цілому. 

Установка на рефлексію виводить його з актуального часового простору і 

спонукає звернутися до минулого з метою аналізу ситуації або події з боку, 

ззовні, з позиції «над ситуацією». Такий підхід дає змогу стати господарем 

становища, автором, який конструює своє сьогодення і майбутнє, усвідомлює 

й оцінює труднощі та суперечності педагогічного процесу, самостійно і 

конструктивно розв'язує їх відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, 

розглядає труднощі як стимул для подальшого особистісно-професійного 

розвитку, подолання власних обмежень і професійних деформацій. 

Усвідомлення вчителем своїх потенційних можливостей, перспектив 

особистісного і професійного зростання спонукає його до постійного 

експериментування, пошуку, творчості, самоактуалізації. 

Саме рефлексія вириває особистість з безперервного потоку життєдіяльності 

і дозволяє їй зайняти зовнішню позицію стосовно самої себе. Така здатність 

може розглядатися як шлях до переосмислення власного досвіду і, виступає 

однією з головних характеристик творчості. Завдяки рефлексії людина стає 

для самої себе об'єктом управління і набуває здатності до саморозвитку, 

особистісного зростання.  

Найважливіша особливість рефлексії полягає в тому, що вона дає змогу 

особистості вийти за межі виконуваної діяльності і подивитися на себе ніби 

збоку, з позиції «над» і «поза», керувати власною активністю на основі 
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усвідомлення себе і своїх дій, їх співвіднесення з вимогами конкретної 

ситуації. Завдяки рефлексії особистість стає для самої себе об'єктом 

управління. Відтак рефлексія може розглядатися як важливий засіб 

саморозвитку, умова і фактор особистісного становлення майбутніх 

учителів. Рефлексія «над діяльністю», «над собою», «над своїм становищем у 

соціальному середовищі» - це не тільки і не стільки констатація наявного, 

скільки передумова розвитку особистості. Рефлексивні паузи, моменти 

«відходу» від ситуації, «зусилля, спрямовані на те, щоб розібратися в собі», 

інші подібні феномени виконують функцію самоаналізу, яка, у свою чергу, 

спонукає до самовдосконалення. Цим визначається важливе значення 

рефлексії як чинника особистісно-професійного становлення майбутніх 

учителів(і не тільки!). 

У науково-педагогічній літературі вживається термін «професійна 

педагогічна рефлексія». На думку групи авторів, рефлексія вчителя - це 

здатність до переосмислення стереотипів власної свідомості, поведінки, 

спілкування, мислення, підстав і засобів діяльності, їх критичного і 

евристичного аналізу, породження інновацій в різних аспектах професійної 

діяльності. Необхідність у постійній рефлексії зумовлюється специфікою 

педагогічної діяльності: Рефлексивний компонент у роботі учителя 

об'єктивно виникає з принципової неможливості створити деякий 

універсальний довідник з уже готовими порадами і рекомендаціями на усі 

випадки життя. Педагогічний процес настільки динамічний, мінливий, що не 

можна одного разу і назавжди освоїти всі секрети педагогічної праці. Те, що 

безвідмовно діяло сьогодні, вже завтра може виявитися недостатнім або 

навіть непридатним. З цієї причини викладацька діяльність за своєю 

природою є творчою, а вчитель – рефлексуючим професіоналом,який мусить  

безперервно аналізувати свою роботу. 

 Для успішного навчання важливим є безпосередній контакт студентів з 

новою інформацією. Саме він може стати основою для внутрішнього 
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проживання цієї інформації, її оцінки з метою відбору істотних і несуттєвих 

компонентів для конструювання власного знання. 

 Після знайомства з новою інформацією важливим стає етап 

рефлексивної оцінки власних дій. При цьому студенти відповідають на 

питання: Як я дію в подібних ситуаціях? Чому я поводжусь саме так? 

Наскільки це важливо і корисно для мене? Саме на цьому етапі у студентів 

з'являється потреба в обміні думками, виникають сумніви щодо правильності 

своїх установок і дій. 

Одним із ефективних методів активізації рефлексії студентів є 

рефлексивна бесіда - проблемно-орієнтований аналіз різноманітних фактів 

педагогічної практики за допомогою професіоналів-консультантів Об'єктом 

аналізу можуть бути характеристики особистості студентів, особливості 

педагогічного спілкування, професійні уявлення, стереотипи, ціннісні 

орієнтації тощо. Рефлексивна бесіда може містити численні техніки і 

прийоми, покликані допомогти студентам знайти оптимальний шлях 

подолання проблем особистісно-професійного розвитку. Участь у таких 

бесідах поступово «розхитує» сформовані стереотипи, спонукає до перевірки 

їх правильності. Сумніви в правильності своїх професійних установок, які 

зароджуються в ході рефлексивної бесіди, мають важливе значення для 

формування мотивації самовдосконалення і подальшої корекційної роботи. 

У ході обговорення й аналізу педагогічних проблем майбутні вчителі 

часто вдаються до звичних пізнавальних схем і шаблонів мислення, які не 

мають під собою реальної основи і є некритично засвоєними професійними 

стереотипами. До них, зокрема, можна віднести: дихотомічне мислення за 

принципом «усе або нічого»; надмірно генералізоване мислення, орієнтоване 

на перебільшення і абсолютизацію яких-небудь фактів або чинників; 

селективне мислення, спрямоване на перебільшення негативного і 

ігнорування або знецінення позитивного досвіду; спрощене мислення, яке 

проявляється в прагненні пояснювати факти на основі єдино правильної на 

погляд інтерпретатора версії; гіпервідповідальне мислення, що 
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характеризується надмірною відповідальністю за те, що змінити не можна. В 

ході бесіди педагог-консультант допомагає студентам освоїти більш 

продуктивні способи аналізу педагогічної реальності. Обов'язковою 

передумовою успішності рефлексивної бесіди є уміння педагога створити 

довірливі, відверті стосунки, в основі яких лежить безумовно позитивне 

ставлення до студентів, визнання за ними права на власну позицію. Для 

виникнення таких стосунків потрібні: взаємне прагнення учасників бесіди до 

встановлення істини, єдність цілей, здатність вислуховувати точку зору 

співрозмовника як би вона не відрізнялася від власної, готовність кожного 

уявити і зрозуміти проблеми іншого. 

       Отримані в самоаналізі дані дають змогу суттєво поглибити, розширити 

та уточнити уявлення студентів про себе, оцінити рівень власного 

особистісного розвитку, характерні особливості власного спілкування, 

усвідомити власні потреби та ціннісні орієнтації. Аналіз великого масиву 

діагностичних даних, що стосуються власної особистості, більшою мірою 

сприяє розумінню студентами свого Я, ніж проста інтроспекція.).  Тому 

важливо, щоб кожен студент мав змогу проаналізувати результати 

самодіагностики у процесі міжособистісного діалогу. Це можна забезпечити 

за допомогою процедури письмового самоаналізу, яка дає змогу студентам 

висловити свою реакцію на результати тестування. самонастанов помітно 

зростають показники самоактуалізації студентів, зменшується розрив між їх 

ідеальним і реальним Я, підвищується впевненість у собі, власних 

можливостях долати життєві та професійні труднощі. 

Сприятливі умови для активізації рефлексивних процесів створюються в 

рамках групового соціально-психологічного тренінгу за рахунок 

забезпечення розгорнутої системи зворотного зв'язку, застосування методів 

групової дискусії та рольової гри, спеціальних прийомів і технік 

самоусвідомлення та самоаналізу, створення можливостей для активного 

експериментування з новими способами і моделями спілкування. Фіксація та 

аналіз особистих проблем, неадекватних способів і прийомів спілкування, як 



 93 

правило, актуалізує захисні механізми учасників тренінгу. Уникнути цього 

можна за рахунок створення в групі атмосфери відвертості та довір'я, 

прийняття кожного учасника групи як особистості, демонстрування 

готовності допомогти впоратися з труднощами і проблемами 

міжособистісної взаємодії, використання описових, а не оціночних форм 

зворотного зв'язку. Важливо, щоб нормами взаємодії в групі стали установки 

на аналіз, а не на оцінку, допомогу чи «звинувачення». 

 

Організації рефлексивно-смислової активності майбутніх учителів, у 

ході якої здійснюється самопізнання і виробляється професійно-

опосередковане ставлення до себе, сприяє обговорення студентами 

актуальних питань, які потребують особистісно-професійного 

самовизначення: Чи вважаю я себе завершеною, повністю сформованою 

особистістю, чи є у мене резерви для внутрішнього росту і розвитку? Чи 

достатньо впевнений я у собі? Чи можу я у спілкуванні з учнями бути 

твердим, наполегливим і вимогливим, коли це потрібно? Чи здатен я 

толерантно сприймати різні точки зору? Чи достатньо у мене інтелектуальної 

гнучкості, щоб не стати догматиком, не стверджувати, ніби існує один-

єдиний спосіб вирішення проблем? Чи можу я адекватно сприймати критику, 

необхідну для мого розвитку як особистості і професіонала? Чи можу я 

відкрито обговорювати свої проблеми? Чи здатен я відкрито перед учнями 

визнати свою помилку? Чи можу я, як учитель, бути у спілкуванні з учнями 

самим собою, відкрито проявляти свої справжні почуття? Обговорення таких 

питань вимагає від студентів певної сміливості, відкритості та достатньої 

об'єктивності, щоб прийняти результати рефлексії, якими б вони не були. 

Відповідаючи на ці та інші питання, майбутні вчителі можуть глибше пізнати 

себе, з'ясувати власні професійні установки, що є важливою передумовою 

особистісно-професійного самовдосконалення. 

Безумовно, що активізація рефлексивних процесів у професійній 

підготовці майбутніх учителів, а також у практичній діяльності  кожного 
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вчителя(викладача) є важливим чинником розвитку їх особистісної зрілості. 

Рефлексія забезпечує суб'єктну позицію кожного з учасників навчально-

виховного процесу, сприяє формуванню адекватного професійного Я-образу, 

дає змогу оцінити рівень власного особистісного розвитку, дізнатися про свої 

сильні і слабкі сторони, з'ясувати власну відповідність або невідповідність 

вимогам до професії, замислитися над своїми освітніми потребами в галузі 

професійно-методичної підготовки, поставити перед собою завдання 

особистісно-професійного самовдосконалення, виробити особистісну 

концепцію педагогічної діяльності, виступаючи таким чином важливим 

чинником особистісно-професійного становлення. 
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Розділ 3. Самоосвітня діяльність викладача як засіб розвитку його 

професіоналізму  

 

Важнейшая задача цивилизации –  
                                                      научить человека мыслить 

 
Т. Эдисон 

 

Ще в недавньому минулому навчально-виховний процес у школах і 

вищих навчальних закладах орієнтувався  здебільшого на репродуктивну 

діяльність. Незважаючи на те, що тоді проголошувалася необхідність 

суттєвих змін у цілях, змісті, структурі професійної підготовки, в самому 

характері навчально-виховного процесу, фактично навчання відбувалося 

шляхом екстенсивних змін: збільшення або зменшення годин на ті чи інші 

дисципліни, співвідношення теоретичних і практичних складових навчання. 

У сучасних умовах подальший розвиток системи освіти полягає насамперед у 

забезпеченні підготовки випускника будь-якої педагогічної системи до 

творчого самостійного вирішення нестандартних проблем, зумовлених 

динамічністю сучасного життя. Відбувається докорінна перебудова 

навчального процесу, провідним завданням якої є його гуманізація, 

інтенсифікація професійної підготовки, надання можливості особистісного 

розвитку протягом всього життя і практичної діяльності спеціаліста. 

В основу соціального замовлення, в цілі професійної підготовки 

майбутніх спеціалістів будь-якого профілю закладається вимога – формувати 

особистість, здатну до відтворення та впровадження в життя ідей гуманізму, 

демократії, особистої відповідальності за результати своєї діяльності. 

Особливе значення це має для системи підготовки педагогічних кадрів, адже 

саме вони найбільше впливають на формування нового покоління громадян. 

У формуванні сьогоднішнього педагога-вихователя особливе місце повинна 

зайняти спеціальна, психолого-педагогічна і соціокультурна підготовка, 
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здатність до реалізації своїх відносин з вихованцями на гуманістичних 

началах педагогіки  співробітництва. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)» 

ставить основним завданням виведення освіти України на рівень розвинутих 

країн. Передбачається здійснити докорінне реформування концептуальних, 

структурних і організаційних засад освітянської системи. Це вимагає 

підготовки нового покоління педагогічних кадрів, здатних до роботи в 

концептуально інших соціально-економічних, політичних умовах; апробації 

та відбору ефективних педагогічних новацій, освітніх технологій, для чого 

передбачається створення регіональних центрів та відповідної 

експериментальної бази; забезпечення органічної інтеграції освіти і науки, 

ефективніше використання наукового потенціалу вищих навчальних 

закладів; об’єднання зусиль усіх суб’єктів освітянської системи у справі 

якісної підготовки майбутніх фахівців; поєднання новітніх теоретичних 

розробок та здобутків педагогів-практиків та ін. 

Серед пропозицій, що стосуються вдосконалення навчання студентів, 

на особливу увагу сьогодні заслуговує питання організації самостійної 

навчальної роботи. Це зумовлюється, передусім, її провідним впливом на 

розвиток пізнавальної активності студентів, механізмів самоуправління, 

особистісного розвитку, виховання відповідальності; можливостями 

безпосереднього поєднання теоретичної діяльності з власне практичними 

завданнями. Крім того, декларування необхідності підвищення частки 

самостійної пізнавальної діяльності студентів у структурі навчання, 

професійної підготовки зумовлюється скрутним економічним станом 

системи освіти та наслідками суспільної перебудови, коли, з одного боку, 

значно скорочується кількість аудиторних занять, з іншого – до навчального 

плану запроваджуються нові предмети. 

Організація самостійної роботи учнів і студентів є однією з давніх 

проблем педагогічної теорії і практики. Її вивченням займалося широке коло 

дослідників: соціологи, педагоги, психологи, фізіологи. Але сьогодні 
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навчальна ситуація (суспільне ставлення, концептуальні основи, реальні 

умови, суб’єкти навчального процесу) значно змінилася. Здійснюється 

входження України в Болонський процес, перехід на багаторівневу 

підготовку спеціалістів, що вимагає дослідження особливостей самостійної 

пізнавальної діяльності на різних рівнях та визначення шляхів підвищення 

ефективності самостійної навчальної роботи студентів, форм та методів її 

організації. 

Ідея особистісного підходу в освіті ставить у центр уваги людину, 

виходячи з філософського розуміння людини як неповторної, унікальної 

цілісності, як джерела власної активності і творчості, яка сама може і 

повинна визначати цілі і цінності свого життя, визначати власний розвиток. 

Прихильники цієї парадигми пропонують будувати навчальний процес на 

засадах індивідуальної свободи поведінки, недирективності, ліберального 

ставлення. 

Головне завдання вчителя – надати учневі коректну і своєчасну 

допомогу в самоактуалізації (виявленні й розвиткові природних нахилів, 

самоствердженні). Основним завданням, яке вирішується у процесі 

професійної підготовки, є усвідомлення особистістю себе й іншої людини як 

головної суспільної цінності, розвиток професійної самосвідомості 

(особистість учителя як головний інструмент педагогічного впливу в 

розмаїтті притаманних їй якостей) та професійних інтересів майбутніх 

фахівців. 

Відповідно до цього основні завдання, які визначають навчальну 

діяльність студентів, пов’язані з процедурами самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення, оволодіння засобами недирективного впливу на учнів, їх 

особистісного розвитку. В основу розвивального методу покладено навчання 

самоорганізації. Кожний студент обирає для себе освітнє завдання чи проект, 

партнерів для його реалізації, вирішує, працюватиме він один чи в групі. 

Процес навчання розробляється так, щоб підвищувалася вірогідність 

переживання особистісного успіху студентів. Здатність завчасно бачити і 
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рефлексувати свої цілі, форми і реакції комбінацій, що з них утворюються, 

успіх чи невдачу, – свідчить про максимальну самостійність учасників 

педагогічного процесу. Основним принципом такого навчання є визнання 

людини як центрального суб’єкта, що інтегрує й організовує свій процес 

освіти. 

 У професійній підготовці майбутнього вчителя основна увага 

приділяється формуванню суб’єкта, здатного виступати втілювачем і 

відтворювачем гуманістичних стосунків, транслятором знань і культури. Для 

цього створюються відповідні програми, які визначають навчальні завдання 

студентів, акцентують основну увагу на формуванні психологічної зрілості 

майбутніх учителів, на вдосконаленні навичок спілкування і професійних 

знань, а не на їх отриманні. Пізнання та вміння не можна повністю визначити 

заздалегідь, вони розвиваються і вдосконалюються саме у процесі діяльності. 

Більш важливо, як впливають на професійне становлення особливості 

сприймання і розуміння студентами себе як особистості у проекції на 

педагогічну діяльність. Тому у процесі навчання студентів педагогічних 

навчальних закладів здійснюється орієнтація на пошук ними власних шляхів 

прояву себе як майбутніх педагогів, на самоусвідомлення (розуміння власних 

прагнень як в пізнавальному, так і загальножиттєвому контексті), а студент є 

активним учасником процедур визначення змісту і напрямів власної 

професійної підготовки. 

Отже, процес професійної освіти виступає як створення такого 

зовнішнього середовища, яке підтримує саморозвиток, а успіх педагогічної 

діяльності визначається, насамперед, результатами впливу на особистість. 

Так звана «традиційно-творча» парадигма педагогічної освіти ґрунтується на 

підході до процесу навчання як особливого мистецтва, в якому вчителі є 

творчими особистостями. Сам процес педагогічної освіти є, насамперед, 

засвоєнням елементів майстерності. Як вказують вчені, знання про 

викладання накопичуються значною мірою через експериментування, 

шляхом спроб і помилок, унаслідок чого формується практичний досвід 
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творчого вирішення професійних завдань (І.А. Зязюн). Педагогічну 

майстерність можна ототожнити із системою вмінь, яку педагог творчо 

використовує у своїй практичній діяльності. Але особливо важливим є вибір 

способу реагування в певний момент, тобто миттєве визначення того, якою 

повинна бути реакція, з наступним ретельним аналізом. Це означає, що 

володіння репертуаром професійних умінь ще не гарантує того, що педагог 

зможе успішно діяти в нестандартних ситуаціях Йому слід опановувати 

мистецтво реагування на події, що відбуваються: це формується як завдяки  

досвіду, так і залежить від індивідуальних особливостей педагога.  

«Дослідницько орієнтована» парадигма педагогічної освіти ґрунтується 

на необхідності дослідження суб’єктом навчання самого процесу навчання і 

ситуації, на фоні якої він відбувається. Ця парадигма розглядає студента як 

активного діяча, головного суб’єкта педагогічної підготовки. Отже, чим 

краще майбутній педагог розуміє передумови і наслідки своїх дій, тим 

ефективніше він зможе контролювати і керувати своєю діяльністю. 

Прихильники такого підходу вважають, що саме студенти повинні 

відігравати все більшу роль у визначенні напрямів пізнавальної та 

педагогічної діяльності відповідно до усвідомлених цілей. Навчальні і 

професійні цілі повинні визначатися не тільки методичними вимогами, а, в 

першу чергу, моральними й етичними чинниками. Функція викладача ВНЗ та 

зміст процесу навчання спрямовуються на надання студентам допомоги у 

прийнятті на себе відповідальності за події, що відбуваються. Основним 

завданням є сприяння розвитку самосвідомості, здатності до рефлексивної 

діяльності. Знання та уміння, що засвоюються, заздалегідь не визначені 

повністю. У процесі навчання відбувається засвоєння методичних прийомів 

безпосереднього дослідження процесу, в який включений студент, 

розвивається здатність до критичного дослідження навіть тих явищ, які є 

загальновідомими і в традиційному навчанні сприймаються як аксіоми. 

Отже, студентам – майбутнім учителям надається можливість глибше пізнати 

себе і своє оточення з метою зміни на краще власного сприймання і 
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розуміння подій, які відбуваються. 

У більшості напрямів удосконалення процесу навчання у вищих 

закладах освіти сьогодні все актуальнішою стає ідея переходу на особистісно  

орієнтовану організацію навчально-виховного процесу. В гуманістичній 

психології студент розглядається як творча особистість, котра здатна 

усвідомити сутність власного життя, самореалізуватися, цілеспрямовано 

здійснювати свій постійний розвиток. Але ця технологія ще недостатньо 

повно впроваджена в систему професійної підготовки. 

На відміну від навчального процесу у школі, де навчальні ситуації з 

особистісно значущими смислами створює вчитель, у професійному закладі 

педагогічної освіти не менш важливим є формування у студентів здатності до 

виокремлення таких ситуацій з контексту безпосередніх подій, що 

відбуваються, визначення тих смислових відношень, які стихійно або 

цілеспрямовано виникають у навчанні. Провідною в навчальному процесі 

має стати установка на усвідомлене та цілеспрямоване самовдосконалення 

особистості (включаючи самоосвіту, самовиховання, самоутвердження, 

самовизначення, самореалізацію, самоконтроль тощо), а завданням 

навчального закладу має стати створення для цього необхідних умов. Вміння 

самостійно й творчо працювати є одним із головних критеріїв, які 

характеризують готовність спеціаліста до професійної діяльності в умовах 

безперервної освіти. Такі вміння не можуть з’явитися у студента та учня без 

відповідної системи організації навчального процесу та його забезпечення 

(методичного, матеріально-технічного тощо), складу викладачів, характеру 

стосунків у системі «викладач – студент», бажання та стимулів студента в 

навчанні та ін. 

Сьогодні на порядку денному стає проблема розвитку здібностей 

людини – перетворення кожної особистості в активного суб’єкта суспільного 

прогресу, тобто змінюються завдання і функції студента та викладача. Зникає 

«розподіл життя» людини на період придбання знань (навчання) та 

наступний етап їх віддачі. Освіта людини ніколи не встигатиме за новими 
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відкриттями та теоріями, не відповідатиме вимогам практики, якщо вона не 

буде спиратися на активність і самостійність особистості, постійний розвиток 

її творчого потенціалу. Отже, одним з важливих напрямів у теорії навчання є 

не лише одержання студентом готових знань, головним є навчання його 

методів здобуття цих знань для продовження освіти протягом всього життя, 

тобто формування сучасної культури інтелектуальної діяльності. 

З огляду на це пріоритетною формою організації навчання  сьогодні 

повинна стати самостійна пізнавальна діяльність студентів, незважаючи на 

чільне місце, яке, не без серйозних дискусій науковців минулого і 

сьогодення, займає у вищому навчальному закладі лекційна форма занять На 

нашу думку, лише таке зміщення акцентів дозволить вирішити завдання 

формування власного особистого підходу і методу професійної діяльності. 

Іншими словами, успіх буде лише тоді, коли в центрі  уваги перебуватиме 

особистість зі своїм індивідуальним стилем роботи, своїми нахилами, 

інтересами, поглядами і позиціями, яка оволоділа методами організації 

самостійної пізнавальної діяльності. Майбутній спеціаліст повинен 

навчитися вибирати з арсеналу педагогічних методик саме те, що йому 

найбільше пасує, творчо використовувати досвід колег у нових умовах, 

формуючи в навчально-виховному процесі власний стиль, власну позицію. 

Вищу ж освіту ми повинні розглядати лише як одну з важливих складових у 

системі неперервної освіти. 

 Відзначимо, що у традиційній системі професійного навчання 

студентові часто відводилася пасивна роль об’єкта пізнавальної діяльності, 

який сприймає, а потім, як правило, відтворює передану інформацію. Що і за 

чим вчити, де знайти інформацію, як і де можна її використати – ці питання 

регламентувалися програмою та викладачем. Такий підхід не дає можливості 

формувати майбутнього спеціаліста як особистість, розвивати в нього творче 

начало. Пізніше, залишившись без керівників, які супроводжували його у 

ВНЗ, молодий спеціаліст часто виступає у професійному плані безпорадним. 
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Поки що у традиційній системі професійної освіти практично 

випущена така важлива форма навчальної діяльності, як самостійна 

пізнавальна діяльність, що повинна складати основу не лише процесу 

професійного становлення, а й усієї системи освіти взагалі. Самостійна 

пізнавальна діяльність частіше за все відіграє роль несуттєвого доповнення у 

структурі навчальної діяльності і ставлення до неї, значною мірою, недбале і 

формальне, вільно тлумачаться  суть, форми, методи та основне її 

призначення. У зв’язку з принциповою переорієнтацією ролі та місця 

студента у структурі навчальної діяльності виникла необхідність 

переосмислення самостійної пізнавальної діяльності, основ її організації на 

практиці. Це зумовлюється тим, що в новій моделі організації навчальної 

діяльності, яка намітилась як у теоретичних дослідженнях, так і на практиці 

(особливо це помітно в роботі педагогів-новаторів), питома вага самостійної 

роботи значно зростає. Передовий педагогічний досвід та відповідні 

методичні розробки повинні дати викладачам теоретико-методичні 

рекомендації щодо вдосконалення самостійної пізнавальної діяльності 

студентів, збагачення їх практичними вміннями та навичками з підвищення 

якості професійної підготовки та становлення спеціаліста. При цьому ми 

маємо на увазі, що можуть (і повинні) бути також ще й інші підходи та 

розуміння проблеми активізації самостійної пізнавальної діяльності фахівців.  

Незважаючи на те, що останнім часом особлива увага приділялася 

дослідженню проблеми самостійної роботи студентів, вирішення означених 

вище проблем в умовах всепроникаючого адміністрування нерідко зводилося 

до простого перерозподілу матеріалу, що подається на лекціях, і матеріалу, 

який доводиться опановувати студентам вдома. Отже, робота з перебудови 

основ діяльності вищої школи підмінялася черговими «заходами». Поряд з 

цим методологічний аналіз свідчить, що питання організації самостійної 

роботи студентів неможливо з’ясувати без ґрунтовного вивчення всієї 

картини формування особистості майбутнього спеціаліста. Адже пануюча 

довгий час у нашій вищій школі авторитарна педагогіка являла собою 
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проекцію тоталітарних відносин, тобто була антигуманним, антинауковим 

породженням хворого суспільства. У цій педагогіці студент був деяким 

об’єктом навчального процесу, безправним у виборі мети навчання та 

способів її досягнення. Така організація навчання в педагогічному 

навчальному закладі особливо негативно позначалася не лише на якості 

знань з тих чи інших предметів, а й на процесі формування педагогічного 

мислення студентів. При цьому ними засвоювалася методологічно хибна 

модель організації навчального процесу, яка в майбутньому була перенесена 

на їх професійну діяльність. Отже, розгляд проблеми самостійної 

пізнавальної діяльності в контексті існуючої організації діяльності вищої 

школи позбавлений сенсу. Зокрема, безплідними, на наш погляд, є концепції 

самостійної роботи студентів, які проголошують її метою розвиток 

самостійності як риси особистості, яка виявляється у здатності організувати й 

реалізувати свою діяльність без стороннього керівництва і допомоги. При 

такому підході вихолощується сутність самостійної пізнавальної діяльності 

студентів як визначального чинника їх навчальної роботи. У цьому зв’язку 

необхідно зазначити, що психологами вводиться поняття самостійності як 

риси особистості, яка виявляється у стосунках з оточуючими її людьми. 

Деякі вчені (наприклад, О.М.Леонтьєв) характеризують особистість через 

системи відносин. Проте, останні дослідження показують, що ці уявлення 

неповні, а їх всезагальне застосування може призвести до спотворення 

картини того чи іншого об’єкту, що досліджується. 

З’ясування ж усього кола проблем, пов’язаних зі змістом та 

організацією самостійної навчальної роботи студентів стає можливим, якщо 

розглянути моделі відповідних об’єктів і процесів, що відображають усю 

багатоманітність процесу пізнання, в якому  особливої ваги набувають 

психологічні чинники. Адже процес учіння по-різному реалізується в різних 

учнів – залежно від стану здоров’я, темпераменту, особливостей пам’яті, 

мислення, рівня знань, процесів саморегуляції учня, дій учителя. 
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Одним із важливих чинників є відчуття суб’єктом значущості своєї 

діяльності для деякого соціуму (референтної групи), тому всі найбільш 

відомі вищі навчальні заклади спрямовують свою діяльність на переведення 

студента з об’єкта в суб’єкт навчання. При цьому основним мотивом учіння є 

досягнення певних суспільних цінностей. 

Одне з основних завдань в організації навчально-виховного процесу 

полягає в необхідності пошуку шляхів підвищення активності й 

самостійності суб’єктів цього процесу, тобто виникає потреба в 

теоретичному обґрунтуванні концептуальних положень, які, з урахуванням 

нових вимог до вищої школи, розкрили б сутність активного та самостійного 

навчання студентів і надавали б викладачам необхідні практичні 

рекомендації. 

Педагогічною наукою та практикою набутий досить багатий досвід з 

активізації самостійної пізнавальної діяльності, в  оцінці якого відсутній 

однаковий підхід. Але за всіх умов самостійна пізнавальна діяльність 

здійснюється за наявності у студента гностичних мотивів, інтелектуальної 

активності, тривалої уваги, перманентного сприйняття, яке переходить у 

спостереження та формує спостережливість. Вона забарвлена почуттями та 

вольовими зусиллями, підпорядкована цілям навчання; в ній виявляється вся 

особистість студента й формуються його самостійні пізнавальні можливості. 

Поняття самостійної пізнавальної діяльності ми визначаємо як складний 

пізнавальний процес, систему внутрішніх та зовнішніх дій, зумовлених 

єдністю мотивів та ціллю, спрямований на сприйняття і творче засвоєння 

знань. 

Організовуючи самостійну роботу, слід дотримуватися відомих 

принципів: необхідності управління цим процесом; урахування та розвитку 

мотивації навчання за активізації самостійної пізнавальної діяльності; 

єдності самостійної пізнавальної діяльності з розвитком особистості 

студента; індивідуального та диференційованого підходу до студентів у 

процесі активізації їх самостійної пізнавальної діяльності; відповідності 
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самостійної пізнавальної діяльності обсягу та змісту навчальної програми; 

забезпечення раціонального використання навчально-матеріальної бази у 

процесі активізації самостійної пізнавальної діяльності. 

Отже, самостійна пізнавальна діяльність студентів – це діяльність, яка 

здійснюється ними у процесі навчальної роботи, відповідає насамперед 

вимогам навчальних планів і програм, де студенти під безпосереднім 

керівництвом викладача (або без нього) набувають знань, умінь і навичок, що 

приводять їх до нових пізнавальних результатів. Можна стверджувати, що 

самостійна пізнавальна діяльність частково ототожнюється із самостійною 

діяльністю, тому розглядається в системі всіх форм організації засвоєння, 

пошуку знань, формування умінь. Виходячи з цього, ми розуміємо, що 

самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів може здійснюватися в 

аудиторних і позааудиторних умовах, а також під керівництвом викладача і 

без нього, тобто за безпосереднім і опосередкованим впливом викладача на 

процес пізнання. Самостійна пізнавальна діяльність студентів може 

здійснюватися за будь-яких організаційних форм навчальних занять.  

Безперечно, що від об’єкта й рівня розвитку самостійної пізнавальної 

діяльності значною мірою залежить кінцевий результат. Самостійна 

пізнавальна діяльність здійснюється індивідуально, тому обсяг, зміст, рівень і 

продуктивність неоднакові навіть у двох-трьох студентів однієї і тієї ж групи, 

в одного і того ж викладача. Тому ми вважаємо, що для розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності студентів найважливішою умовою є індивідуалізація 

навчання, яка повинна бути покладена в основу функціонування системи 

професійної підготовки.  

Із зазначеного вище випливає, що мета самоосвітньої діяльності 

досягається спільними зусиллями студента і викладача. Отже, методи 

вдосконалення пізнавальної діяльності мають носити двосторонній характер, 

і в своїй основі вони повинні відображати діяльність у системі «викладач – 

студент» («учитель – учень») та враховувати характер цієї діяльності. Без 



 106 

відповідного вдосконалення самостійної пізнавальної діяльності неможливо 

реалізувати цілі й завдання процесу засвоєння навчального матеріалу. 

Очевидно, що не існує  універсального методу, який би приводив до 

повного, глибокого засвоєння знань, їх міцності. Тільки комплексне 

застосування методів викладання, учіння і стимулювання може забезпечити 

досягнення задач навчання та вдосконалення самостійної пізнавальної 

діяльності студентів. Ефективність самостійної пізнавальної діяльності 

студентів та учнів зумовлена значною мірою її організацією. Від рівня 

організації цього процесу залежить формування інтересу до навчальної 

дисципліни, рівень пізнавальної активності, а, отже, і постійного поповнення 

знань, формування умінь та навичок з відповідним виходом на професійну 

діяльність. Щодо знань, то  слід відмовитися від категоричної думки про те, 

що школа повинна давати глибокі та міцні знання. Їх не можна здобути під 

час навчання в середній та вищій школі на все життя. Школа повинна 

формувати особистість, розвивати вміння постійно здобувати необхідні 

знання, формувати потрібні вміння. 

Необхідною умовою мобілізації всіх, хто навчається, на якісну 

підготовку їх як майбутніх спеціалістів, є відповідна програма самостійної 

пізнавальної діяльності, її навчально-методичне та організаційно-педагогічне 

забезпечення. Розробка цього документу повинна ґрунтуватися на концепції 

забезпечення навчально-пізнавального та виховного процесу, відповідати 

профілю підготовки, враховувати як традиції, так і конкретні специфічні 

умови праці. Останні повинні брати до уваги вихідні дані, до яких можна, в 

першому наближенні, віднести: науково-методичний потенціал викладачів, 

готовність кожного з них до такої роботи, коли доводиться відмовлятися від 

існуючих стереотипів; рівень підготовки студентів (чи учнів), який  залежить 

від  психолого-педагогічних, соціальних, економічних та інших чинників; 

можливості навчально-методичного і технічного забезпечення студента з 

боку навчального закладу; форми занять, змісту та структури підготовки з 

тієї чи іншої спеціальності. 
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Враховуючи той факт, що лекціям у вищому навчальному закладі 

належить значна роль, актуальним є питання щодо необхідності 

стимулювання, активізації самостійної пізнавальної діяльності. Традиційно 

лекція носить монологічний характер: викладач говорить, студенти 

слухають, іноді конспектують, інформація подається як «истина в последней 

инстанции». За таким варіантом лекційного викладу розумова діяльність 

студентів не є досить активною. Варіант, за яким спочатку вичитуються всі 

лекції, потім проводяться лабораторні, практичні та семінарські заняття, не 

повинен бути обов’язковим. Якщо ж частина лабораторно-практичних занять 

передує лекціям, це змушує студентів самостійно вивчати матеріал, 

потрібний для цих занять. Потім, слухаючи лекцію, студент зможе глибше 

засвоїти цей матеріал, а також підійти до одержаної ним раніше інформації з 

критичних позицій і оцінити, чого варта його самостійність. Самооцінка та 

подальший аналіз можуть певною мірою допомогти студентові активізувати 

самостійну пошукову роботу, «знайти себе». Це надзвичайно важливо для 

формування навичок пошукової діяльності: кожний студент-першокурсник 

повинен бути відповідно підготовленим як до слухання лекцій, так і до 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Отже, вся система організації 

самостійної пізнавальної діяльності має спрямовуватися на забезпечення 

творчого характеру, причому як з боку викладачів-організаторів, так і 

співучасників цього процесу – студентів та учнів. 

В умовах зменшення лекційного навантаження здається, що роль 

викладача зводиться до мінімуму, а самостійність студента призведе до 

зниження ефективності його навчання. Можливо, що це не так. Відбувається 

не лише перерозподіл змісту аудиторної та позааудиторної роботи, зростає 

роль практичних, семінарських, лабораторних занять та індивідуальних 

консультацій. Роль педагога у зв’язку з цим значно ускладнюється, стає 

функціонально іншою. Звичайно, ніколи не викоріниться лекційна система 

викладу матеріалу, де провідні функції бере на себе викладач, «не відімруть» 

практичні, лабораторні і семінарські заняття, хоча зміст та обсяги кожної з 
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названих вище складових, вочевидь, будуть суттєво переорієнтовані. Не 

викликає також сумніву і те, що викладачеві доведеться відмовитися від 

практики тотального переказу теоретичного матеріалу та відповідної 

перевірки ступеня його засвоєння. Такі заняття не розвивають мислення 

студента, не збуджують думку, а лише тренують пам’ять, культивуючи 

шаблонність, догматизм, репродуктивність мислення, а, з часом, і практичної 

діяльності. Відповідно, і навчально-методичні рекомендації повинні 

пробуджувати творчу думку викладача і студента, а не диктувати конкретні 

прийоми організації самостійної навчально-пізнавальної  діяльності. 

 

3.1.  Самоосвітня діяльність як категорія  сучасної педагогіки  
 

Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. 
Эсхил 

 
Відомо, що три види діяльності – зовнішня практична діяльність, 

процеси пізнання та комунікації при формуванні свідомості діють 

взаємопов’язано і одночасно. Згодом, на стадії сформованості свідомості, 

безперервний зв’язок практичної діяльності, пізнання і  комунікації 

розривається. Звичайно, не всяке пізнання прямим шляхом пов’язане з 

виявленням способів практичного перетворення об’єкта, хоча глибокий  

внутрішній зв’язок пізнання і практичної діяльності зберігається на всіх 

рівнях знання. Очевидним є і той факт, що розвинений процес пізнання 

зовсім не збігається з актом комунікації. Останній виділяється в самостійну 

сферу діяльності, яка управляється особливими законами. Для  прикладу: 

коли я міркую «про себе», то чимало звичних для мене і  очевидних ходів 

думки я пропускаю, ніби «проковтую», ряд передумов не формулюю явним 

чином, деякі дослідницькі прийоми здійснюю в «згорнутому» вигляді і т.п. 

При цьому повідомлення результатів моєї пізнавальної діяльності передбачає 

експліцитне формування значної частини того, що мало місце в неявному 

вигляді (хоча і не всього, бо можливість комунікації обов’язково пов’язана з 
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наявністю цілого ряду передумов у різних індивідів), а також врахування 

точки зору співрозмовника, рівня його знань в даній області і т.п. 

 Разом з тим будь-яка пізнавальна діяльність, хоч би якою була її 

суб’єктивна форма, носить соціально опосередкований характер, а отже, 

здійснюється не лише «для мене», але й для інших людей, включених в 

систему соціально-культурних нормативів. Це стосується і таких 

пізнавальних ідей, які виникають у свідомості людини в словесно 

неопосередкованій формі, адже поряд з вербальним спілкуванням існують і 

більш прості рівні людської комунікації, наприклад, такий її основний і 

разом з тим початковий, як сама предметна діяльність. В той же час саме в 

процесі комунікації в найбільш явному і розгорнутому вигляді виступають ті 

внутрішні норми, які управляють пізнавальним процесом . 

 Саме з цієї причини, коли мова йде про теоретико-пізнавальне 

дослідження, тобто виявлення певних, потрібних нам знань, то найбільш 

придатним матеріалом для аналізу можуть бути процеси і засоби саме 

комунікативної діяльності, в яких пізнання отримує опредмечене, об’єктивне 

вираження, а не самі по собі взяті явища свідомості, в яких ці предмети і 

смисли виступають ніби уже в «перетвореній формі», в «згорнутому» вигляді 

і  не завжди є достатньо очевидними для самого суб’єкта пізнання. 

 Нас тут, звичайно ж, цікавить лише аспект опредмечування, 

об’єктивування, загальні норми, еталони «виробництва» та оцінки 

отримуваних знань. Зауважимо, що процес передачі знань передбачає їх 

об’єктивацію не лише у вигляді текстів чи висловлювань, а й у формі 

створених людиною предметів, яким притаманний соціально-культурний 

смисл. Саме тому предметна діяльність будь-якого суб’єкта завжди 

аналізується в єдності з пізнавальними і комунікативними функціями – як 

основа цілісного процесу пізнавальної діяльності. 

 Що ж до реалій розвитку знання, особливо наукового, то можна 

відзначити, що хоч би якою  значною була роль передбачення нових фактів в 

теоретичному плані, все ж набагато важливішим є їх практичне 
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спостереження. Надзвичайно значимі нові наукові факти, іноді 

парадоксальні, завдяки яким відбувається потрясіння «храму науки», завжди 

вносили свіжий струмінь не лише  в пізнавальну, а й у практичну діяльність 

цілої епохи. Для прикладу можна хоча б назвати такі події як відкриття 

електромагнітної індукції, розробка теорії відносності, досягнення сучасного 

матеріалознавства, розвиток електронної  та космічної техніки останніх 

десятиріч тощо. 

        Але сам по собі парадоксально новий  науковий факт не отримує «права 

голосу», звучання він набуває при адекватній його реєстрації і хоча б 

емпірично мислительним співвідношенням з тим знанням, яке йому 

передувало (тобто тим, що вже є на  даний момент), достатньо в поняттєвому 

плані грамотним, щоб його парадоксальність сприймалась, а саме нове 

знання виявилось прийнятним. 

 Якщо новий науковий факт є занадто парадоксальним і виходить за 

рамки сприйнятності в даному суспільстві з його пізнавальними 

парадигмами, то при цьому відбувається «витіснення» його за межі даної 

форми пізнання, зокрема, сфери науки. Нове знання або ж повністю 

ігнорується, або ж якщо і фіксується, то не завдяки, а всупереч пізнавальним 

канонам даної епохи, як загальнокультурний факт, який ще не підлягає 

специфічній пізнавальній обробці. Такими, наприклад, є факти, які 

виявляють вищі потенції духовності, моральності життя – відданість, 

вірність, співпереживання, – перед якими наукове пізнання (якщо воно не 

засліплене до рівня фанатизму від сцієнтичних крайнощів та ідеології сліпої 

наукової віри) скромно і збентежено відступає, «здогадуючись» про свою 

недосконалість. Отже, можна поставити питання про те, що будь-який 

достатньою мірою креативно значимий факт повинен бути не лише фактом 

для пізнання, а й фактом загальнокультурним. 

 Резонно поставити також і питання: від чого ж залежить 

сприйнятливість парадоксально незвичайних фактів, які зустрічаються в 

пізнанні нових явищ, і приховують в собі креативні можливості? Здатність 
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спостерігати і реєструвати зростає і стає більш «відкритою» до факту 

спостереження завдяки виховному впливу загальної культури як цілого, 

особливо її ціннісних смислів. Учні та студенти повинні бути 

підготовленими до того, щоб розширити рамки пізнавальної 

cприйнятливості: вони повинні володіти певним мінімумом здатності бути в 

стані очікування чогось нового і нежданого (можливо, й незвичайного) і 

зуміти «побачити» незвичне і нове значення та звучання факту, інформації, 

яка ними пізнається. Це, звичайно, вимагає методологічної грамотності 

мислення, але останнє на емпіричному рівні залежить від того, наскільки 

суб’єкт «вріс» в дану проблему на пояснювально-концептуальному, 

теоретичному, а потім вже і на тлумачному рівнях. 

 Отже, питання про розвиток знання переростає в питання про розвиток 

його в ході поняттєво-концептуалізуючої та тлумачної діяльності, яка 

здійснюється як всередині тих систем, де це знання раціонально 

«організовується», так і в процесах, які відбуваються між системами. 

 Найбільш жорстко формальним способом організації знання є 

дедуктивний. На перший погляд здається, що цей спосіб виключає 

можливість одержання певного приросту знання. Цікавим все ж є той факт, 

що є чимало різних доказів обов’язкового прирощення інформативності 

навіть при формально-логічних процедурах. Досить симптоматичними 

свідченнями з приводу цього можуть бути думки тих, хто сам, без сумніву, 

належить до числа видатних творчих талантів, які проявлялись разом з тим і 

в пізнанні самого себе (А. Ейнштейн, М. Планк, Анрі Пуанкаре, Жак Адамар 

та ін.). Ось як про це висловився видатний математик А. Пуанкаре, який 

володів досить сильною методологічною рефлексією: навіть «коли я 

повторюю засвоєне доведення… я щонайменше самостійно створюю його 

кожного разу, коли мені доводиться його повторювати» (Пуанкаре А. 

Математическое творчество // Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 311). 

 Отже, з наведеного вище випливає, що тут має місце не лише 

прирощення нового знання, а й певні творчі дії. Якщо ж говорити про зв’язки 
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між суто пізнавальною діяльністю і творчим процесом, то слід згадати, що 

доктор філософських наук Г.С. Батищев, аналізуючи метод сходження від 

абстрактного до конкретного та основи пізнання в кризово-критичні періоди 

(коли ставляться під сумнів прийняті раніше парадигми), робить цікаві 

висновки з такого дослідження: «Важливо не те, що творча дія є частковим 

випадком предметної діяльності взагалі, а зовсім інше: не з діяльності і не з її 

загальної природи випливає можливість творчої дії, а, навпаки, саме завдяки 

до-діяльнісному і над-діяльнісному креативному відношенню стає можливим 

похідна від нього – творча дія, а тому і діяльність взагалі в усіх її особливих 

формах і проявах. Не діяльність породжує зі своєї сфери творчість, а, 

навпаки, власне креативність як над-діяльнісне відношення, в якому беруть 

участь запороговий зміст і самого суб’єкта, і надлюдського світу, породжує 

все нову діяльність, розкриваючи суб’єкту раніше не досяжні для нього рівні 

буття, зміщуючи крок за кроком межу розпредмечуваності. Вся без винятку 

допорогова сфера утворилась історично лише завдяки такій ведучій або ж 

первинній ролі креативності». 

 Тією мірою, якою вчений (учень чи студент) є включеним в процес 

«виробництва» наукового знання, він одночасно являє собою і частковий 

суб’єкт науки, культури, виробництва. Оскільки індивід за допомогою 

власних пізнавальних засобів отримує нове знання, тобто деякі відомості про 

об’єкт, які ще не мають загальновизнаної раціональної форми, то ми цілком 

можемо трактувати його діяльність як індивідуальну, особистісну 

компоненту пізнавальної діяльності соціального суб’єкта, а отримані ним 

результати як особисте знання. Ця компонента в значній мірі забезпечує і 

приріст, і ефективне використання знання. В значній мірі – бо при цьому не 

можна не рахуватись з тим приростом соціалізованого знання, яке вже є як 

науковий здобуток в даний момент. Можливо, що частина такого (наявного 

вже) знання є «прихованою» в певних теоретичних конструкціях і його слід 

лише «проявити». В цьому випадку новизна такого нового знання є дещо 

відносною. 
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 Що ж стосується згаданої вище соціальної компоненти, то вона 

забезпечує його інтерсуб’єктивне існування як науки та інтерсуб’єктивне 

використання в плані техніки. В науці, яка розвивається, обов’язково 

присутні обидва ці моменти. Оскільки вони використовують в науці різні 

функції, то, отже, вченому, який в принципі здійснює обидві ці функції, 

пред’являються прямо-таки протилежні за характером вимоги: 

оригінальність думки і загальна зрозумілість, ясність результатів; здатність 

створювати «безумные идеи» та бездоганно і раціонально представляти їх, 

сміливо відходити від традицій, не піддаючись догматизму, і зберігати 

наступність стосовно минулих досягнень науки.   

 Наукове знання успішно розвивається лише  тією мірою, якою вчений 

задовольняє  обидві ці вимоги. При цьому дослідник постає як «єдність 

протилежностей» – індивідуального і соціального, одиничного і загального. 

Саме тому раціональне та інтуїтивне представляють не дві принципово різні 

області знання і форми пізнання, а два етапи єдиного пізнавального процесу. 

Відносна ж межа переходу особистого знання в соціальне є рухливою, 

оскільки і засоби трансляції знання, і форми його соціального буття постійно 

збагачуються в практиці спілкування людей, забезпечуються розширенням 

загального інформаційного поля, області культури. 

 Можна зазначити, що інформаційне поле сьогодні надзвичайно 

широке, наприклад, Інтернет щодня поповнюється сотнями тисяч сторінок 

інформації з усього світу, тисячами відкриттів, нових явищ, технічних 

новинок, тощо. Останнє не може не позначитись на характері та 

особливостях пізнавальної діяльності, – це стосується, звичайно, як 

навчального, так і наукового пізнання. 

           Зазначимо, що незнання не лише передує  знанню, а й містить в собі 

можливість переходу до нього, представляючи собою певну фазу в його 

розвитку. Усвідомлення суті незнання означає виникнення питання 

(постановка задачі), що і веде до становлення  нового елемента знання. Отже, 

питання – це вираз певної активності суб’єкта, яка проявляється у 
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цілеспрямованому переборюванні труднощів. Ці питання виникають у 

зв’язку з протиріччями руху думки, джерело численних запитань знаходиться 

в переході від знання закону до його використання, від науки і техніки до 

практичної діяльності. 

Суперечлива сутність самих об’єктів пізнання є причиною того, що при 

цьому виникає цілий ряд питань, а отже, приводить до великої кількості 

шляхів вирішення проблеми, задач, серед яких один – найбільш 

оптимальний. Таким чином, рух думки від менш повного і точного знання до 

більш повного являє собою процес розв’язання суперечності в пізнавальній 

діяльності. 

Отже, людина живе в світі інформації і сама її сутність, психіка – не що 

інше, як надзвичайно складна інформаційна система, яка приймає 

інформацію із зовнішнього світу, переробляючи і накопичуючи її в своїй 

пам’яті у вигляді знань. При цьому в людини генерується нова інформація, 

яка виступає як регулятивний фактор в різних видах її діяльності і життєвої 

активності. Зокрема, за допомогою тих чи інших засобів ця інформація 

екстеріоризується, об’єктивується і, таким чином, стає доступною для 

сприйняття тими  суб’єктами пізнання чи аудиторією, для яких вона 

передбачалась. 

 Що ж до об’єктивації знань, то у цьому процесі універсальним засобом 

виступають різного роду знакові системи, наприклад, писемна мова. 

Читаючи, наприклад, ці рядки, ми фактично сприймаємо закодовану 

нечисленними алфавітними знаками мову, лексичні засоби природної мови, 

слова, які, в свою чергу, є знаками деякої нелінгвістичної реальності. В кінці 

довгого і складного ланцюга психічних перетворень в нашому мозку виникає 

деяке когнітивне утворення, яке ми називаємо знаннями. Людські знання 

можуть бути інструментом перетворення світу і одночасно певним щаблем 

для досягнення нового, більш високого знання. Це є необхідною умовою 

формування «знання про незнання», на подолання якого фактично і 

спрямована пізнавальна діяльність.  
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Виходячи з цього, повинна бути зрозумілою та винятково важливою 

роль знань в прогресі людства і зрозумілим прагнення до удосконалення 

пізнавальної діяльності та форми фіксації отриманого знання. Про значимість 

цих процесів свідчить серйозна увага, яка їм приділялась протягом кількох 

тисячоліть. Не є винятком, звичайно, й сьогодення, коли відбувається 

надзвичайно активне удосконалення як пізнавальної діяльності, так і 

винайдення принципово нових форм фіксації здобутих знань. Про це 

свідчить стрімкий розвиток інформаційних та навчальних технологій, їх 

проникнення  в усі сфери життя сучасного суспільства. Останнє стало 

глобальною тенденцією світового розвитку в останні десятиліття. 

  На відміну від інформації, яка відображає зміст гуманітарних видів 

знань (наприклад, філософського, лінгвістичного, історичного, педагогічного 

і т.п.), де вербальні знакові системи, текст є домінуючими і адекватно 

фіксують цей зміст у  відповідній формі, у випадку науково-технічного 

знання текст, незважаючи на його важливість, має чимало конкурентів, які 

«спеціалізуються» на передачі саме цього знання. У випадку фіксації 

науково-технічного знання часто найбільш суттєва інформація передається 

позатекстовими формами (креслення, схема, технічний рисунок, технічна 

фотографія, формула, таблиця, графіки, діаграми та ін.), текст же при цьому 

виконує сполучну функцію, доповнюючи, інтерпретуючи або ж здійснюючи 

підготовку розуміння цих позатекстових форм пред’явлення інформації.  

Отже, щоб суб’єкт учіння міг найбільш легко, повно і зрозуміло 

засвоїти потрібну йому інформацію, необхідно подбати про удосконалення 

форм пред’явлення останньої. Адже інформація потрібна не сама по собі, 

вона не  самоціль, а є лише засобом досягнення мети, і в більшості випадків 

знаходиться за її межами. Інформація завжди адресується людині, яка має її 

сприйняти, зрозуміти, осмислити, зробити висновки і отримані знання 

впровадити в практику, або ж, ґрунтуючись на них, продовжити процес 

вироблення нових знань. Це викликає специфічно «людські» вимоги щодо 

забезпечення оптимальних умов сприйняття і розуміння інформації – тобто 
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вимоги, забезпечення яких передбачає вивчення психологічних особливостей 

та можливостей суб’єкта пізнавальної діяльності щодо прийому, зберігання, 

переробки і вироблення нової інформації. 

 Аналіз пізнання включає в себе дослідження відносин суб’єкта і 

об’єкта – того, хто пізнає, і того, на кого (що) спрямоване пізнання. Якщо, 

наприклад, я стверджую, що знаю щось про той чи інший предмет моїх 

спостережень, то цим самим передбачається одночасне усвідомлення мною 

таких моментів: по-перше, того, що моє знання свідчить про існування 

деякого об’єкта, який не збігається з цим знанням, тобто знаходиться поза 

ним; по-друге, що це знання належить мені, що процес пізнання я здійснюю 

як суб’єкт; по-третє, що я претендую на відбиття в знанні дійсного, 

реального стану справ і можу підтвердити цю претензію шляхом тої чи іншої 

процедури обґрунтування знання. 

 Констатація цих моментів викликає ряд питань, які були предметом 

гострих дискусій в історії філософії. Одним з них є питання про єдність і 

відмінність суб’єкта і об’єкта. Якщо об’єкт принципово відрізняється від 

суб’єкта, який його пізнає, то яким же чином знання може відтворити 

недоступну йому реальність? Якщо ж суб’єкт тотожний об’єкту, то взагалі 

втрачається смисл розмови про пізнання, адже останнє обов’язково 

передбачає співвіднесену реальність. Принципове вирішення цих питань 

пов’язане з введенням принципу предметної практичної діяльності. 

Діяльність поєднує і одночасно роз’єднує суб’єкт і об’єкт. В процесі 

діяльності суб’єкт перетворює в реальний  предмет те, що спочатку було 

чисто суб’єктивною метою, знанням, планом. Створюваний ним предмет в 

процесі пізнання набуває людського смислу, функціонує в рамках системи 

людської діяльності, тобто в певному розумінні виступає як 

«функціональний орган» суб’єкта. Разом з тим діяльність передбачає незбіг 

суб’єкта і предмета діяльності. 

 Пізнання як взаємодія суб’єкта і об’єкта ґрунтується на їх предметно-

практичній взаємодії. Здійснення пізнання як специфічно людського 
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відображення, відтворення сутнісних характеристик об’єкта передбачає не 

лише активну діяльність суб’єкта, але й створення людиною – не як 

природним індивідом, а як суспільною людиною, тобто в кооперації з 

іншими людьми, – певної системи «штучних» предметів, які 

опосередковують процес відображення і несуть в собі певні пізнавальні 

норми, еталони. Ці предмети-посередники, виступаючи  як засоби пізнання, 

мають специфічну особливість. З одного боку, вони дають об’єкту 

можливість пізнавального відображення характеристик тих об’єктів, які 

існують незалежно від них. З іншого боку, самі «посередники» є 

характерними об’єктами, яким притаманна певна особливість, мають 

внутрішні зв’язки, передбачають способи оперування з ними та існують  як 

першооснова в зовнішній опредмеченій формі і лише потім засвоюються 

індивідом і стають його внутрішнім надбанням. 

 Це означає, що здійснення пізнавального акту передбачає вміння 

суб’єкта не лише співвідносити предмети-посередники з пізнавальним 

об’єктом, але й володіти способами оперування тією реальністю, якою є самі 

соціально-функціонуючі штучні предмети. 

 Необхідно звернути увагу на той факт, що процес передачі знання 

передбачає об’єктивацію останнього не лише у вигляді текстів або 

висловлювань, але й у формі створених людиною предметів, які мають 

певний соціально-культурний смисл. Тому теорія пізнання аналізує 

предметну діяльність в єдності її з пізнавальними, комунікативними і 

практично перетворюючими функціями як основу всього пізнавального 

процесу. Разом з тим теорія пізнання не може не враховувати і данність 

предметних смислів у свідомості хоча б тому, що об’єктивна предметна 

діяльність, яка відповідає деяким з глибинних пізнавальних еталонів 

(наприклад, перцептивним об’єкт-гіпотезам), до цього часу є недостатньо 

дослідженою в науковому плані, а отже, ми не володіємо іншими, окрім 

даних свідомості, способами виявлення змісту цих смислів. Саме тому 

вихідний пункт аналізу знання розуміють не як вивчення відношення 
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індивідуального суб’єкта (чи то організму, чи свідомості) до об’єкта, який 

пізнається, а як дослідження функціонування і розвитку систем колективної 

міжсуб’єктної діяльності. 

 В основі останньої лежить практичне перетворення зовнішніх об’єктів. 

Сам же індивід як суб’єкт свідомості і пізнання існує лише остільки, оскільки 

він виступає як агент цієї діяльності, тобто включається в певну систему 

відношень до інших суб’єктів і оволодіває соціальними способами 

діяльності, об’єктивованими в предметах-посередниках. В цьому розумінні 

можна говорити, що специфічне людське пізнання та його суб’єкт – це 

«штучні» продукти. Тут мається на увазі та принципова з точки зору 

гносеології обставина, що пізнавальний процес, «виробництво» знання 

передбачають розрив з природним відношенням об’єкта пізнання до 

зовнішнього середовища і використання таких еталонів, які мають соціально-

культурний (і саме в цьому розумінні «штучний») характер. 

 Зрозуміло, що в різних соціально-культурних умовах предметні 

смисли, які втілюються в зовнішній діяльності людини, а потім і в 

суб’єктивному світі свідомості, будуть дещо різними. Їх зміст визначається 

не тільки світом реальних об’єктів, а й ступенем їх засвоєності суспільною 

практикою, яка постійно розвивається. Соціально-культурна обумовленість 

процесів пізнання, звичайно, не заперечує, що суб’єктивний світ кожного 

індивіда є неповторним і своєрідним, а отже, процес інтеріоризації знань, в 

ході якого і формується суб’єктивне світопізнання, кожний раз відбувається в 

умовах, які не повторюються. Саме в таких умовах має місце процес 

формування унікальних індивідуальних рис особистості, в ході засвоєння 

нею загальних смислових структур, які становлять основу пізнавальної 

діяльності людини. 

 Виходячи з наведеного вище, відзначимо, що уявлення людини 

про те, що вона має найбільш адекватне знання про ті предмети, які вона 

сама створила, є зовсім необґрунтованим. Добре відомо, що можна бути 

прекрасним робітником чи техніком і одночасно слабо розбиратися в 
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процесах, які об’єктивно визначають успіх тих чи інших технічних операцій. 

Сьогодні, наприклад, значно глибше вивчені закономірності, відповідно до 

яких протікають фізико-хімічні чи біологічні процеси, порівняно з законами 

такого людського творіння, як мова. Далеко не все є зрозумілим і в тому, як 

будуються і змінюються наукові теорії, як здійснюються відкриття в науці і 

рмацію – так читають перш за все довідкову літературу: словники, 

енциклопедії, довідники, різні покажчики (предметні, термінологічні і т.п.). 

Пошуковому читанню словників та довідників допомагає алфавітне та 

систематичне розташування матеріалу, заголовків відповідних статей. 

Звичайне, або ж «повне» читання не завжди повинно бути саме 

«повним», від «корки до корки». Це залежить від цінності книги, яку 

читають, від цілей і задач, які стоять перед суб’єктом пізнавальної діяльності. 

Основне читання повинно бути уважним, зосередженим, з цієї причини його 

називають ще й вивчаючим, аналітичним. Воно може вестись також з 

конспектуванням, складанням плану чи тез виступу і т.п. При читанні 

власних книг допустимими є вибіркові підкреслювання потрібних місць, 

головних думок, окремих слів, виділення потрібних частин тексту умовними 

позначеннями і т.п. Тому рекомендується кожному прагнути виробити для 

себе певну систему таких позначень. Наприклад, знак оклику (або ж два чи 

три таких знаки) означає: добре (дуже добре!), знак запитання – сумнів, знаки 

≡, =, +, -, пряма лінія, дві прямі, хвиляста лінія і т.п. повинні відповідати 

певним оцінкам, характеристикам тексту, з яким знайомиться читач. Треба 

лише пам’ятати, що недоречні підкреслювання та виділення окремих частин 

тексту користі читачеві не дадуть. По-друге, кожен читач для ефективності 

читання та подальшої роботи з текстом (підготовки до виступу, складання 

плану чи більш детального конспектування, повторного перегляду тексту, 

тощо) повинен виробити певну, можливо, відому лише одному йому систему 

позначень. Адже ця система може налічувати десятки, а то й сотні (! ?) 

умовних позначок, і це не є перебільшенням. 
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На відміну від психологічного та інших видів комунікацій (по-своєму 

гносеологічно значимих, але вони не породжують пізнавального 

устремління) онтологічне «спілкування», навпаки, дає можливість 

активізувати процес пізнання через безумовну ціннісну мотивацію. Без цієї 

ролі спілкування, безпосередньої персоніфікації різними особистостями 

соціально-історичного досвіду багато пізнавальних задач не лише не могли б 

бути вирішеними, але навіть і поставленими. Заряджаючи індивідів енергією 

пізнавального пошуку, онтологічне спілкування одночасно, як мінімум, 

відкриває їм можливості виходу за межі вузькодисциплінарних і 

парадигмальних рамок. Саме спілкування як зустріч суб’єктів з суттєво 

різними стилями мислення, орієнтаціями і духовними горизонтами може 

принципово розширити межі і розкрити глибину пізнавальної проблематики.  

Онтологічне спілкування не лише породжує пізнавальне 

цілеспрямування, дає поштовх і ціннісні орієнтири, а й стимулює діяльність у 

вирішенні найбільш важких, найбільш складних творчих проблемних 

ситуацій, де повинні бути об’єднані принципово різні рівні самої дійсності. 

Тобто можна було б сказати, що з точки зору конкретно-психологічних 

розробок «принципові характеристики пізнавальної діяльності, особливості 

знання не можна правильно зрозуміти, якщо виходити з аналізу свідомості як 

такої». Адже сама свідомість не є готовою первинною данністю, а 

формується і розвивається в процесі інтеріоризації зовнішньої практичної 

діяльності, предметів, створених людиною, які відображають громадсько-

історичний досвід людства. Можна твердити, що при цьому відбувається 

певний рух «зсередини» «назовні», а потім обернений рух – поглиблення 

свідомості в самому собі, становлення повноцінної самосвідомості, 

опосередкованої зовнішнім опредмечуваннням. В марксистській філософії 

інший підхід: в процесі пізнання перш за все має місце рух «ззовні» 

«всередину» – інтеріоризація, присвоєння індивідуальним суб’єктом різних 

суспільно вироблених способів діяльності і  в зв’язку з цим – становлення 

індивідуальної свідомості і самосвідомості.  Разом з тим це засвоєння нових 
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знань здійснюється в процесі активної предметної діяльності суб’єкта 

пізнання так, що рух «ззовні» «всередину» відображає не просто вплив 

зовнішнього предмета на суб’єкт, а перехід активної діяльності суб’єкта з 

зовнішнього плану до плану внутрішнього. 

Крім того, пізнавальна діяльність суб’єкта спочатку завжди спрямована 

не стільки на зовнішню об’єктивізацію того змісту, який уже є у  

«внутрішньому плані», скільки на формування останнього. І лише на цій 

основі пізніше відбувається інший процес, який починає взаємодіяти з 

першим, тобто – екстеріоризація, зовнішня об’єктивізація, опредмечення 

внутрішнього змісту свідомості, процес, який завжди є необхідним 

компонентом творчості. 

Кожний індивідуальний суб’єкт завжди є одночасно включеним в різні 

колективні суб’єкти. Різні системи пізнавальної діяльності з їх стандартами 

та нормами інтегруються при цьому в індивіді у вигляді певної цілісності, 

існування якої є необхідною умовою єдності «Я». Відсутність вказаної 

інтеграції привела б до розпаду індивідуального суб’єкта пізнавальної 

діяльності. 

Отже, процес пізнання може бути правильно зрозумілим лише в тому 

випадку, якщо він розглядається у зв’язку з формами життєдіяльності в 

конкретно-історичних умовах, на основі дослідження предметно-практичної 

(як, скажімо, в нашому випадку – в системі навчально-пізнавальної 

діяльності учнів та студентів), а також комунікаційної діяльності 

колективних та індивідуальних суб’єктів. 

Все ж включеність індивідуального суб’єкта в різні системи 

колективної практичної і пізнавальної діяльності не означає, що він (суб’єкт 

пізнавальної діяльності) якимось чином «розчиняється» в колективному. По-

перше, сам колективний суб’єкт не існує поза конкретними людьми, які 

реально взаємодіють між собою у відповідності зі специфічними законами 

колективної дільності. Колективний суб’єкт не є особистістю, не володіє 

власним «Я» і не здійснює актів пізнання, які були б відмінними 



 122 

(відрізнялись) від тих, що здійснюють окремі індивіди, які  складають цей 

колективний суб’єкт. По-друге, пізнання є невіддільним від індивідуального  

суб’єкта, і хоча тісно пов’язане з об’єктивними системами знання і в 

кінцевому рахунку визначається останніми, все ж безпосередньо з ними не 

співпадає. Індивідуальні особливості сприйняття людини, її спогади, 

суб’єктивні  асоціації і т.п. належать до знання, важливого саме для  цієї 

людини і доступного лише для неї. Ці знання не входять у систему 

об’єктивного знання, яке є набутком всіх індивідів і є включеним в структуру 

колективного суб’єкта. Інакше кажучи, «знання» якими володіють 

індивідуальний і колективний суб’єкти пізнання, не збігаються повністю і не 

розчиняються одне в одному, а взаємно доповнюють одне одного. 

 

3.2. Самостійна пізнавальна діяльність в інформаційному 

суспільстві 
 

Сьогодні ми є свідками переходу від індустріального розвитку 

людської цивілізації до постіндустріального (інформаційного) суспільства. 

Освіта як найважливіша сфера трансляції соціокультурного досвіду теж 

перебуває на порозі зміни своєї парадигми. Відповідно до прогнозів ХХІ 

століття вона характеризується двома основними тенденціями: 

гуманістичністю і технологічністю. Перша є основною тенденцією 

модернізації освіти. Її необхідність сформульована акад. Д. Лихачовим так: 

«Двадцять перше століття повинно стати століттям гуманітарного 

мислення або ж його не буде зовсім». Друга тенденція  характеризується 

стабільністю і знаменує собою перехід від об’єктності до створення 

динамічних (процесних) систем в освіті. Можна з упевненістю говорити, 

що майбутня система освіти потребує докорінного перегляду більшості 

наших уявлень про традиційну систему професійної підготовки. Зміст 

освіти, в якій головною була «знаннєва» парадигма, все більше вступає в 

суперечність з умовами динамічності, нестабільності та неоднозначності. 

Не піддаючи сумніву важливість володіння кожним фахівцем 
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відповідними знаннями, все ж слід зазначити, що в майбутньому потрібні 

нові моделі, зорієнтовані на творчість, формування готовності в учнів 

(студентів) діяти в умовах, про які поки що мало відомо. Період 

актуальності більшості знань скорочується (до 3-5 років!), тому їх здобуття 

у практичному розумінні має постійно оновлюватися. Сьогодні 

необхідними є як пошук знань, які б характеризувалися більшою 

стабільністю щодо тих змін, які відбуваються, так і, насамперед, 

звичайною розробкою та широким впровадженням сучасних навчальних 

технологій. Репродуктивні функції значною мірою переходять до системи 

обробки, збереження й відтворення інформації, а спеціаліст усе частіше 

стає носієм творчого начала. 

У сучасному суспільстві, особливість якого полягає в перетворенні 

інформації в одну з головних цінностей, якість індивідуального знання 

набуває особливого значення, адже саме воно, будучи введеним у 

суспільний обіг, стає джерелом поповнення національного інформаційного 

ресурсу,  розширення  інформаційного простору. Однак на цій соціальній 

функції індивідуальної пізнавальної діяльності в навчально-виховному 

процесі увага, як правило, не акцентується, й, отже, вона недостатньо  

усвідомлюється майбутнім спеціалістом. Постійно звертаючись у процесі 

професійної підготовки до інформації, накопиченої суспільством, 

включаючись в її пошуки, переробку, засвоєння й використання, студент  

усвідомлює себе насамперед споживачем, а не інтерпретатором чи 

поширювачем нового  знання. Навіть створюючи  власний інформаційний 

продукт (реферат, курсову чи дипломну роботу), він, як правило, сприймає 

його лише як одну з тимчасово необхідних форм здійснення контролю в 

навчальному процесі. 

З цієї причини нам доводиться констатувати, що, незважаючи на 

збагачення змісту навчання та матеріально-технічної бази  вищого 

навчального закладу, інтенсифікацію навчальної, науково-дослідної 

діяльності, збільшення частки самостійної навчальної роботи, студент, 
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який успішно опанував університетський  курс, виконав ряд творчих робіт,  

захистив дипломну роботу, далеко не завжди виявляється спеціалістом, 

здатним до творчого саморозвитку на основі пошуку нових знань.  

Найімовірніше це відбувається тому, що такий студент не бачить у цьому 

сенсу, впродовж навчання не усвідомлює до кінця важливості своєї ролі в 

тому світі, в якому йому доведеться в майбутньому жити і працювати. 

Зазначимо також, що готовність самостійно здобувати необхідну 

інформацію, структурувати її і передавати – є однією з найважливіших 

професійних компетенцій фахівця будь-якої галузі. Від неї (готовності) 

значною мірою залежить і його духовне, психічне і соціальне 

благополуччя, світосприйняття, комфортність існування. Отже, готовність 

до специфічної діяльності пізнання повинна бути усвідомленою 

майбутніми спеціалістами якомога раніше. 

«Сьогодні ми не можемо навчати, як вчора, тому що світ стає 

іншим», – зазначає академік В.П. Андрущенко. Отже, сьогодні «учитель 

має йти з учнем на діалог, на дискурс, він має бачити суб’єкта, рівного собі 

й навіть більш перспективного, тому що він стоїть на плечах того 

покоління, яке називається старшим». 

Одна з позицій – це «відповідь на глобалізаційні та 

антиглобалізаційні процеси, які відбуваються сьогодні у світі. Якщо нові 

технології у світ  впроваджуватиме  людина, яка не володіє певною сумою 

знань, то вона не здатна буде цього зробити». За прогнозами аналітиків, 

якщо так будуть проходити процеси й далі, то в найближче десятиліття 

відбудеться розподіл країн. Перша група країн – ті, що здатні інтегрувати 

ідеї та високі технології, друга група – які спроможні їх освоїти й 

користуватися ними, третя група –  які не здатні зробити ні перше, ні друге 

[там само]. Отже, де і як може опинитися Україна, буде залежати від 

освітньої політики нашої держави в найближчому майбутньому. 
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У сучасному постіндустріальному суспільстві відбуваються 

інтенсивні пошуки шляхів використання комп’ютерних систем не лише як 

систем накопичення, збереження та відтворення інформації (аспект 

інформатики), а й як одного з дидактичних засобів сучасного навчального 

процесу. Особливо це стосується орієнтиру на входження України в 

освітній і науковий простір Європи відповідно до вимог Болонської 

конвенції. 

Сьогодні вже очевидним є той факт, що комп’ютер та органічно 

пов’язані з ним системи глобальних комунікацій значно розширили 

можливості людини з накопичення та використання інформації, різко 

збільшивши масштаби доступних їй інформаційних ресурсів. Знято 

практично всі бар’єри на шляху обміну знаннями. Знявши з людини важкий 

тягар формалізованих логічних доказів, «штучний інтелект» дав можливість 

людині зосередити увагу на більш природній творчій, інтуїтивно-почуттєвій 

сфері. При цьому автоматично розширюються масштаби творчої праці вже за 

рахунок простого звільнення потенційних творців від численних рутинних 

операцій. 

Розширення можливостей щодо творчої діяльності, яке викликано 

широкомасштабним застосуванням комп’ютерної техніки, не просто 

прискорило технологічну еволюцію людства, а й суттєво змінює її, надавши 

їй принципово нового напряму, адже людина вперше за свою історію 

отримала можливість створити інформаційні технології, які з простих систем 

пошуку, збереження, переробки та передачі інформації  перетворилися в 

механізм контролю і трансформації її власної свідомості, певний товар чи 

послуги.  

На відміну від традиційних «матеріальних» технологій, продуктом 

інформаційних технологій за необхідності може бути певний стан самої 

людської свідомості, як в індивідуальному, так і в масовому плані. За таких 

умов суспільство вперше отримало можливість масово зайнятися власним 

перетворенням, а людина – все більшою мірою жити не в реальному світі, а в 



 126 

світі інформаційних фантомів. При цьому досвід і системи цінностей 

отримуються нашою свідомістю не природним шляхом, а штучно 

імплантованим у відповідності з цілями і примхами замовника – держави, 

приватних компаній чи окремих осіб. 

Така залежність свідомості від зовнішніх непідконтрольних людині 

інформаційних впливів призводить до того, що губиться критерій істинності 

та необхідності постійного використання складних інформаційних 

технологій, механізми та наслідки впливу яких на людину, як правило, 

незрозумілі і для тих суб’єктів, які їх використовують. Це формує у творчих 

особистостей конформізм, інфантильну довірливість та відсутність 

критичного мислення. 

Широкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) та їх практичне 

проникнення в усі сфери життя суспільства є глобальною тенденцією 

світового розвитку останніх десятиліть. Використання сучасних технологій в 

освітніх програмах надає громадянам більш широкі й доступні шляхи 

отримання освіти, підвищення ефективності навчання. А це сприятиме 

розширенню можливостей працевлаштування людей, підвищенню їх 

кваліфікації, просуванню «по службі» та поліпшенню матеріального 

благополуччя. На державному рівні реалізація такої програми у сфері освіти 

дозволить: 

- ефективно використовувати інтелектуальний кадровий потенціал 

для прискореного розвитку і впровадження ІТ в усі сфери 

суспільства; 

- забезпечити гармонійне входження країн у світову економіку на 

основі кооперації та інформаційної відкритості; 

- забезпечити рівноправний доступ усіх громадян у глобальне 

інформаційне співтовариство на основі дотримання прав людини, 

в тому числі права на вільний пошук, отримання, передачу, 

виробництво і поширення інформації. 
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Якщо це питання розглядати більш широко, то виявиться, що 

ефективна інтеграція інформаційних технологій у систему освіти виступить 

ключовим чинником для вирішення багатьох проблем, пов’язаних з 

переходом до нової економіки та її розвитку. 

При цьому, як відзначають дослідники, у школах необхідно 

впроваджувати не експериментальні і не спеціальні, а насамперед стандартні 

рішення в галузі апаратного, телекомунікаційного і програмного 

забезпечення. Саме такий підхід дає гарантію наступності і практичної 

затребуваності. Адже, незважаючи на підвищення рівня оснащеності шкіл 

комп’ютерами (за кількісним виміром), протягом останніх десятиліть у світі 

спостерігається зниження темпів інформатизації освіти. Частково ця ситуація 

пояснюється тим, що саме у 1980-ті роки, коли кількість комп’ютерів у 

навчальних закладах світу подвоювалась кожне півріччя, внаслідок 

конкуренції на ринку багато комп’ютерних класів були заповнені 

«тупиковими» моделями. Останні швидко «зійшли з дистанції», викликавши 

стійке розчарування та відчуття марно витрачених грошей. Ще однією з 

причин неефективності впровадження комп’ютерів в освітній процес як 

важливого засобу інформаційної технології можна вважати невдалий підхід 

до побудови таких баз даних, які виявились практично незатребуваними. 

Розуміння шкільних курсів ІТ та інформатики як різновидів початкових 

знань про комп’ютер з елементами навчального програмування – занадто 

спрощений підхід, який згодом приведе до дискредитації ІТ в очах 

випускника школи і навіть може на довгі роки виробити в нього стійкий 

імунітет до всього, що пов’язане з комп’ютером. 

Крім того, однією з причин швидкого розчарування у використанні 

комп’ютерів у школі є завищені очікування. Упровадження інформаційних 

технологій, завдяки чому підвищується ефективність багатьох процесів, у т.ч. 

і навчального, сприяє якісно новому рівню суспільного розвитку й водночас 

неминуче ускладнює наше  життя. Отже, впровадження ІТ певною мірою 

ускладнює життя й школи. Це явище, звичайно, є характерним для всіх 
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галузей знання: подібно до того, наприклад, як  успіхи фізичних наук аж ніяк 

не спрощують шкільний курс фізики. 

У сучасному глобалізованому світі досягнуто величезної здатності 

нагромаджувати й миттєво передавати інформацію в різних її формах. Якщо 

в 1988 році за допомогою оптико-волоконного кабелю можна було одночасно 

передавати 3000 інформаційних імпульсів, у 1996 році – півтора мільйони, то 

у 2002 р. – уже десятки мільйонів. Зрозуміло, що основними ресурсами 

інформаційного суспільства сьогодні є його інформація та знання. Тому 

одним з найважливіших завдань  є подолання інформаційної нерівності. 

Можна з упевненістю стверджувати, що до того часу, доки вчителі та 

адміністрація школи не отримають необхідного мінімуму знань у галузі 

використання ІТ і на своєму досвіді не переконаються в їх практичній 

цінності, комп’ютер та ІТ розглядатимуться ними як дещо чуже. 

Як приклад пошуку нових підходів можна навести також і варіант 

вільної (імовірнісної) освіти, що останнім часом дискутується в науково-

педагогічній пресі. 

«Вільна» освіта – це освіта, в якій відсутня планова детермінованість 

(визначеність) навчального процесу на відміну від традиційного навчального 

процесу, в якому абсолютним законом є програма. Це освіта, в якій принцип 

творчої невизначеності, принцип імовірнісної розмитості майбутнього 

приймається як фундаментальна культурна цінність. У реальній культурі 

наперед практично нічого невідомо, життя культури пронизано духом 

творчої непередбачуваності, тут неможливо «спланувати» прояв творчого 

генія чи його конкретного творіння. Розвиток культури можна передбачити 

лише в загальних рисах, прогнозувати з наближенням певні тенденції її 

розвитку.  

Головна функція вчителя традиційної школи полягає в наданні учням 

певної, наперед визначеної навчальною програмою суми знань. У 

протилежному ж випадку учитель – методолог самоосвітнього процесу, який 

не має чітко окресленого програмного спрямування. Тут учитель – швидше 
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мотиватор і консультант. Його завдання полягає в тому, щоб у початковий 

період  максимально  вмотивувати  учня на вільну, але активну пошукову 

діяльність, а вже потім неперервно допомагати в розробці подальшої 

стратегії пошуку. Отже, педагог у такій навчальній системі повинен володіти 

двома надзвичайно важливими вміннями, зокрема, він має психологічно 

обґрунтовано здійснити мотивацію дослідної активності учня і в подальшому 

здійснювати корекцію цієї активності в часі, адже ця активність може набути 

досить непередбачених  напрямів; по-друге, вчитель повинен уміти бути 

консультантом у ситуаціях, до яких він наперед в інформаційному плані не 

готовий і які він з цієї причини мусить віднаходити спільно з учнями 

експромтом. Важливою особливістю діяльності такого вчителя є той факт, 

що сам він разом із дітьми знаходиться в позиції активного незнання. Йдучи 

разом зі своїми вихованцями невідомим наперед «маршрутом пізнання», він 

постійно відкриває чимало нового і для себе. 

До Я. Коменського всі вчителі були рівними, а учні – розумними або 

нерозумними. Учитель, по суті, не був відповідальним за те, як він викладає. 

Видатний чеський педагог  Коменський уперше вчив учителів викладати. Він 

був упевнений, що «з усякої дитини можна зробити людину», якщо школа 

буде не «пугалом» для хлопчиків і катівнею для «умів», а майстернею 

«людяності». І на етапі становлення цієї системи вона дійсно давала дуже 

позитивні результати. Проте три з половиною століття реалізації системи 

Коменського засвідчили, що методичними способами вирішити 

методологічну проблему розвитку не вдається. Якщо вчитель отримує для 

передачі учневі вже готові знання, якщо він не є суб’єктом, який сприяє 

становленню знань і не може рефлексувати способи його становлення, а 

може лише передавати факти в тому вигляді, в якому сам їх отримав з 

«чужих рук», то його учень одержує готове, «мертве» знання навіть не з 

других, а з третіх рук. 

Такі знання неможливо зрозуміти чи змінити, з ними не можна нічого 

зробити, крім одного, – використати. При такому типі освіти формується 
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потребнісний, утилітарний тип мислення, все навкруги виступає як засіб для 

вживання: знання, природа, люди, культура. Оскільки ж ці знання з самого 

початку є відчуженими, то в учня немає можливості особисто оцінити свої 

успіхи. Весь час навчання у школі учень у полі зору вчительського 

втручання, під впливом оцінки, корекції, зауважень, виправлень і т.д., що 

було умовою успішного навчання. Тотальна оцінка – витончений спосіб 

насильства, формування стійкого звикання до насильства, до можливості 

постійного втручання в особисте життя, відсутності особистого суверенітету 

учня. 

Отже, спосіб навчання, за яким учень розглядається як «чиста дошка», 

а вчитель – як єдиний носій змісту освіти, призводить, як мінімум, до 

відчуження між учнем і культурою, формування споживацького типу 

мислення, стійкої звички до насильства, відсутності творчого мислення. 

Багатовіковий досвід свідчить, що в суспільстві завжди повинен 

утверджуватися авторитет учителя, який є носієм добра в широкому 

розумінні цього слова. На жаль, ми живемо в такому суспільстві, в якому 

учитель є не тим, хто вчить, а тим, у кого вчаться. Реформи останніх 

десятиріч виявилися неспроможними покращити ситуацію вчителя в 

суспільстві, про що свідчить як несправедливо низька зарплата вчителів, так і 

їх соціальний захист.  

Суспільство є продуктом взаємодії особистостей, що задає особливу 

парадигму розвитку. Ось чому в контексті пошуків шляхів вирішення 

ситуації, яка склалася, висловлюються побажання відмовитися від 

світоглядних стереотипів та стандартних аргументів. 

Проблеми майбутнього людини завжди займали одне з пріоритетних 

місць в її діяльності, її допитливому розумі. Останнім часом почали досить 

часто з’являтися публікації, в яких розглядаються ці питання. Це 

пояснюється тим, що раніше ця проблема так гостро не стояла й не зачіпала 

безпосередньо долі мільйонів наших сучасників. Ніколи раніше майбутнє не 

наближалося до людини так швидко, майже не залишаючи їй часу, щоб 
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підготуватися до нових умов свого існування. Темпи змін, які відбуваються 

сьогодні, настільки високі, а масштаби їх настільки великі, що цілком можна 

говорити про принципово нову глобальну проблему сучасної цивілізації – 

проблему, яка належно не усвідомлена і яка поки що не зайняла свого місця в 

освіті. 

Лауреат Нобелівської премії Ілля Пригожин відзначив як один з 

найбільш принципових недоліків сучасного наукового знання його 

фрагментарність. Остання є своєрідним «гальмом» у розвитку науки, що не 

дозволяє їй показати цілісну науково обґрунтовану картину світу. 

Дослідники наголошують, що криза, яку ми переживаємо, у своїй основі 

виявляється кризою світоглядною, що позначається на різних сторонах життя 

суспільства і насамперед – в освіті.  

Дійсно, фундаментальна наука як галузь енциклопедичного знання про 

Космос, Природу і Людину так занадто диференціювалась, що зміст науки 

чужої спеціальності давно вже став недоступним не лише культурній людині, 

а й фахівцеві. Навіть спеціалісту, представнику тієї ж науки окрема 

дисципліна є недоступною. Отже, людство, як ніколи раніше, вимагає нового 

світосприйняття і нового світогляду, які могли б стати основою формування 

нової цивілізації. Важливу роль у цьому процесі має відіграти використання 

інформаційного підходу як фундаментального методу наукового пізнання 

сучасного світу. 

Відомо, що поняттям «інформація» у фундаментальній науці почали 

користуватися із середини ХХ ст. Це поняття  швидко отримало статус 

загальнонаукової категорії, ним стали широко користуватися не лише 

спеціалісти в галузі кібернетики і передачі інформації. На фундаментальність 

і філософську значущість цього поняття вказував ще родоначальник 

кібернетики  Н. Вінер. Його слова про те, що інформація – «це не матерія і не 

енергія, це – третє», стали пророчими. У більшості робіт останніх років 

інформація розглядається не лише як важлива філософська категорія, а й як 

надзвичайний за своєю багатоплановістю феномен фізичної реальності. 
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Можливо, ця багатоплановість є однією з головних причин того, що до цього 

часу в науці немає єдиного визначення поняття інформації. Більше того, є 

роботи, автори яких стверджують, що таке визначення поки що дати 

неможливо. У цьому зв’язку нам, можливо, ще довго доведеться 

користуватися  окремими визначеннями, які виробляють для себе 

представники різних галузей наукового знання. Зокрема, з позиції 

синергетики, наприклад, інформація – головний рушійний чинник будь-якого 

виду систем, які самоорганізуються. Інформація – не лише міра ймовірності 

вибору однієї з можливих траєкторій розвитку того чи іншого процесу, а й 

міра складності системи, характеристика її внутрішньої різноманітності, це 

міра порядку, який протистоїть хаосу. 

Дослідження процесів розвитку і функціонування суспільства в цілому 

та його конкретних соціальних структур на основі інформаційного підходу 

свідчить, що в цих процесах надзвичайно важливу роль відіграє інформація; 

саме вона визначає напрям соціальних процесів, цілі їх розвитку. Інформація 

є основною рушійною силою всіх еволюційних і революційних процесів у 

суспільстві. Вона – стрижень розвитку і взаємодії всіх соціальних структур. 

Недооцінка її ролі як важливого соціального чинника призводить до 

серйозних помилок, про що свідчить багатовікова історія людства. 

В останні роки все частіше доводиться переконуватися в тому, що 

практично всі взаємозв’язки у природі й суспільстві носять інформаційний 

характер. Саме інформація є носієм смислу всіх процесів, які відбуваються 

навколо. Усвідомлення головної ролі інформації стало причиною появи 

нового методу наукового пізнання, який отримав назву інформаційного 

підходу. Суть його полягає в тому, що при вивченні будь-якого об’єкта, 

процесу чи явища (у природі та суспільстві) насамперед виявляються й 

аналізуються найбільш характерні для них інформаційні аспекти.  

Отже, в сучасному суспільстві інформація стає визначальним 

чинником, який прискорює не лише процеси глобалізації та 

інтернаціоналізації, а й усі суспільні інституції – розвиток науки, техніки, 
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освіти, культури. Беручи до уваги той факт, що інформація «пронизує» всі 

сфери діяльності людини, виступає як ресурс розвитку і виробництва, слід 

враховувати, що відбувається її суміщення з функціями управління різними 

системами і процесами. Правильна організація управління передбачає, перш 

за все, що органи, які його здійснюють, володіють відповідною інформацією 

про об’єкти управління й середовище, яке їх оточує, адже «збір, обробка, 

аналіз інформації, передача її іншим органам – такою є перша функція 

управління». 

Процес навчання, зрозуміло,  не можна зводити лише до засвоєння 

інформації. Отримані знання необхідно перевести в оволодіння способами 

професійних дій, у системи відношень, у стимулювання процесу становлення 

професійно значущих рис особистості. 

У цьому зв’язку надзвичайно ефективним у дистанційній освіті є 

використання комп’ютерних телекомунікацій, що передбачає можливість 

оперативної передачі інформації будь-якого обсягу, виду (візуальної і 

звукової, статичної і динамічної, текстової і графічної); можливість 

редагування, обробки, роздрукування та забезпечення необхідної кількості 

навчального часу; створення активного оперативного зворотнього зв’язку у 

процесі діалогу з викладачем за допомогою мультимедійної інформації; 

доступ до різноманітних джерел інформації (численні семінари, конференції 

в усьому світі); організація спільних телекомунікаційних проектів, зокрема 

аудіо- та відеоконференцій, обмін думками, запит інформації тощо. 

Для успішного вирішення окреслених вище питань надзвичайно 

важливо організувати підготовку педагогічних кадрів для роботи в системі 

дистанційного навчання, відпрацювати технологію навчання, розробити 

програмне забезпечення мережі систем дистанційного навчання й електронну 

бібліотеку. Це відкриває можливість для створення широкого доступу 

користувачам Інтернету. Враховуючи те, що не всі мають удома комп’ютер, 

підключений до Інтернету, цю проблему можна вирішити  шляхом діяльності 

регіональних навчальних центрів. 
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Важливим параметром проектування навчального процесу завжди 

залишається створення психологічного комфорту, поваги до особистості 

учня з боку вчителя. Вчитися легше і приємніше, коли відчуваєш певні 

успіхи. Тому слід завжди на кожному занятті створювати ситуацію успіху, 

підтримки, доброзичливості. Позитивна Я-концепція, свобода вибору, 

принцип діяльності та інтерактивності, форми і методи навчання належать 

саме до тих умов, які забезпечують успішний розвиток особистості учня. 

Самостійний вибір, який може з успіхом забезпечити вчитель-майстер, крім 

того, дає ще й додаткову можливість самореалізації. Виконання ж 

різнорівневих завдань уможливлює самостійне відстежування учнем рівня 

своєї компетенції, визначення саме того обсягу знань, якого він може досягти 

у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

 

 

3.3. Самоосвіта і саморозвиток викладача в умовах неперервної 

освіти 

Самостійні думки випливають лише 
   з самостійно придбаних знань. 

К. Ушинський 

                                                         Дається тільки тому, хто прагне. 
А. Дистервег 

 

В період соціально-економічних і політичних змін, бурхливого 

розвитку науково-технічної революції на перший план висувається проблема 

життєвого визнання пріоритету особистості людини з  тільки їй 

притаманними розумовими і фізичними здібностями, потребами, ідеалами 

тощо. Забезпечити такий розвиток особистості стане можливим, на наш 

погляд, за надання особливої значимості самоосвітній діяльності суб’єктів  

навчального процесу. 

При цьому повинні враховуватись особистісні якості індивідуальності, 

і розпочинати цей процес необхідно ще в дошкільних закладах освіти та 
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школах різних типів. Результати розгляду проблеми особистісно 

орієнтованого навчання засвідчують, що вирішення задачі удосконалення 

професійної підготовки спеціалістів у сучасних умовах можливе лише при 

застосуванні нової парадигми педагогічного процесу в закладах освіти. Суть 

цього підходу полягає в тому, що в основу навчально-виховного процесу 

ставиться особистість студента чи учня як суб’єкта навчання. Сам же 

педагогічний процес будується таким чином, щоб максимально забезпечити 

розвиток особистості, відповідати її особливостям, формувати як неповторну 

індивідуальність. 

На думку відомого психолога К. Роджерса, одним з головних недоліків 

традиційної системи навчання є надмірна переоцінка ролі викладача (і 

викладання) і в той же час недооцінка ролі осмисленого учіння (та учня). 

Такий стан – це своєрідна данина минулому, адже «переоцінка ролі 

викладача має без сумніву пристосувальний смисл лише для життя людини в 

незмінному природному та соціальному середовищі». В сучасному світі, 

який характеризується швидкими і масштабними змінами, необхідно 

перенести акцент в процесі навчання з викладанння на учіння, викладання 

організувати не як трансляцію інформації, а як фасилітацію (активізацію, 

забезпечення і підтримку) процесу осмисленого учіння. Такі зміни в навчанні 

К. Роджерс розглядає як прояв нового мислення, як справжню реформу 

освіти, яку не можна забезпечити ні шляхом удосконалення навичок та умінь, 

знань і здібностей учителя, ні шляхом розробки і впровадження в процес 

навчання нових експериментальних програм і найсучасніших технічних 

засобів [там само]. З цим, звичайно, не можна не погодитись, адже ця теза 

з’явилася не просто в результаті роздумів відомих психологів, а на основі 40-

річних експериментальних досліджень американських вчених і педагогів-

практиків, які представлені в третьому виданні книги  «Свобода учиться».  

 Особливої значимості цей процес має набути у вищих закладах освіти. 

Одним з головних механізмів (засобів) реалізації індивідуалізованого 
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навчання є самостійна навчально-пізнавальна діяльність, без якої реалізація 

вищенаведеного  є практично неможливою. 

Не дивлячись на те, що тим чи іншим аспектам самостійної навчальної 

роботи учнів та студентів присвячено ряд публікацій, все ж можна 

стверджувати, що питанню організації самоосвітньої діяльності у вищих 

навчальних закладах приділяється недостатня увага. Ще меншої уваги цьому 

питанню приділяється в загальноосвітніх школах, ПТУ та інших закладах 

середньої освіти. Ми вважаємо, що навчання студента (учня) вчитись, 

самостійно набувати знання, розвивати індивідуальні якості протягом всього 

активного життя – це завдання, яке необхідно вирішувати для забезпечення 

неперервності освіти. 

Відомо, що забезпечення неперервності освіти можливе за наявності 

мотивації, умов для навчання (навчально-методичне, технічне, матеріальне та 

фінансове забезпечення) та вміння вчитися. Зазначимо, що формування цього 

вміння в шкільні та студентські роки є базовим для забезпечення подальшої 

самоосвітньої діяльності. Вміння самостійно вчитися ми розглядаємо як 

певний місток, який з’єднує окремі складові системи неперервної освіти, 

починаючи з ДНЗ і завершуючи навчанням дорослих, тобто навчання 

впродовж всього життя. В умовах реалізації нової парадигми освіти 

пріоритетне місце займають процеси розвитку особистості, орієнтація та 

формування у спеціаліста таких професійних якостей, які допомогли б йому 

в майбутньому все життя бути професіоналом своєї справи. Це можливо 

лише за умови самовдосконалення, саморозвитку, коли людина постійно 

вчиться, самостійно здобуває нові знання відповідно до зростаючих вимог 

часу і нових умов діяльності. Саме тому В.Г. Кремень зазначає, що сьогодні 

ми лише здійснюємо «вихід до бурхливого берегу океану знання», 

посилаючись на Ньютона, який говорив: «Все життя я займався наукою, 

пізнавав світ. Але тепер, в кінці життя, я видаюся собі маленьким хлопчиком, 

який грається на березі океану камінчиками, а нескінченний океан незнання 

відкривається переді мною». 
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Не дивлячись на те, що в останні роки з’явилась значна кількість 

публікацій, присвячених вивченню проблеми самостійної пізнавальної 

діяльності учнів та студентів, все ж в реалізації підходів щодо організації 

самостійної навчальної роботи, її активізації, підвищення мотивації до такої 

діяльності і т.п. є чимало питань, які потребують вивчення та відповідного 

вирішення. Справа в тому, що самостійну пізнавальну діяльність можна 

охарактеризувати як систему, в якій зміст, обсяг, методи роботи і результати 

залежать від досить великої кількості факторів, кожен з яких практично може 

змінюватись на ряді рівнів, роблячи таким чином цю систему досить 

громіздкою. Саме з цієї причини,  на наш погляд, в нових концептуальних 

положеннях щодо освіти пріоритетне місце займають інтереси особистості, 

орієнтація на формування у спеціаліста таких професійних якостей, які 

допомогли б йому підготуватись до майбутньої діяльності не лише в 

професійному, а й у соціальному, культурно-історичному контекстах, 

оскільки людина повинна не просто здобути  освіту, а й бути все життя 

професіоналом своєї справи.  

Вперше в історії людства настав такий період, коли покоління речей та 

ідей змінюються швидше, ніж покоління людей. Це створює складні 

проблеми в життєдіяльності людини, якій доводиться протягом свого життя 

неодноразово змінювати професійну орієнтацію. З цієї причини виникає 

цілий ряд психологічних проблем, пов’язаних з віком та можливостями 

людини. З цього витікає, що однією з важливих проблем людства в 

майбутньому є нові підходи в системі освіти, які могли б стати вагомими 

факторами розвитку людини. При цьому повинен здійснюватися перехід від 

принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта протягом всього життя» 

(І.А. Зязюн).  

На таку необхідність вказував ще великий педагог К.Д. Ушинський, 

рекомендуючи учителю, «постійно пам’ятати, що повинен передати учневі не 

лише те чи інше знання, а й розвинути в ньому бажання і здатність 

самостійно, без учителя, здобувати нові знання. Ця здатність... повинна 
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залишатись з учнем і тоді, коли вчитель його залишить, і дати учневі засіб 

здобувати корисні знання не лише з книг, але й з предметів, які його 

оточують, з життєвих подій, з історії власної його душі. Володіючи такою 

розумовою силою,.. людина буде вчитися все життя, що, звичайно, і складає 

одну з найголовніших задач всякого шкільного учіння».  

Нові соціальні та культурні тенденції в розвитку сучасного суспільства 

зумовили й суттєву зміну освітньої парадигми, в основі якої сьогодні 

знаходиться сталий розвиток суспільства та врахування потреб і потенціалу 

особистості. Світові тенденції потребують вдосконалення не лише системи 

професійної підготовки, а й процесу самоосвітньої діяльності кожної людини 

як засобу професійного становлення, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації фахівця. 

Самоосвітній процес у широкому розумінні цього слова – це 

удосконалення своїх знань та вмінь в різних сферах діяльності, в вузькому ж 

розумінні – удосконалення спеціальних знань та умінь в конкретній 

діяльності. Однією з головних умов самоосвітньої діяльності є самоконтроль, 

а не зовнішній контроль. Зміст самоосвіти повинен відповідати 

професійному рівню фахівця, його інтересам і нахилам. Приступаючи до 

самоосвіти, необхідно оцінити свої можливості щодо удосконалення 

навчальних умінь, навичок та використання різних форм самоосвіти. 

Зазначимо, що пізнання – це діяльність, спрямована на опануванння 

світу предметів та явищ. Здійснюючи контакти з предметами зовнішнього 

світу, людина збагачується практичним досвідом, тобто при цьому 

відбувається процес її самонавчання, саморозвитку. Набувши певної суми 

знань і досвіду, людина починає впливати на навколишній світ, змінюючи 

його. Щоб уміти використовувати знання в практичній діяльності не досить 

вислуховування, сприйняття інформаціїї та її фіксації. Кожен повинен 

аналізувати навчальну інформацію, порівнювати її з відомою, застосовуючи 

на практиці, формуючи таким чином образ професійної діяльності. Наскільки 

активним буде цей розумовий та практичний навчально-пізнавальний процес, 
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настільки ефективним буде й результат такої діяльності. Пізнання як 

відображення світу передбачає нерозривну єдність суб’єкта та об’єкта: вплив 

об’єкта на суб’єкт і заглиблення суб’єкта в об’єкт; складний процес 

перетворення енергії зовнішнього подразнення в органах пізнання суб’єкта. 

У взаємодії суб’єкта й об’єкта уможливлюються ситуації, коли об’єкт може 

бути причиною, а вся суб’єктивна діяльність – наслідком самоутвердження 

людини для здобуття певного творчого результату. Сам по собі творчий 

результат спричинює подальший пошук людиною шляхів до глибинного 

пізнання об’єкта і створення досконалого творчого набутку. Цей процес 

відбувається все життя і є неодмінною ознакою людського поступу (І.А.  

Зязюн). 

Створення можливостей розвитку особистості в умовах, коли вал 

несистематизованої інформації завжди лягав на учня обов’язком знати все, 

змушував шукати практичні шляхи виходу з такої ситуації. З цією метою в 

школах застовуються нові організаційні форми і методи навчання. Багато 

залежить від школи. Зрозуміло, чому останнім часом в ряді країн 

приділяється належна увага проблемі читання. Сьогодні вчених-педагогів та 

організаторів освіти хвилює зменшення кількості «читаючих» людей, і в 

першу чергу – учнів та студентів.  

По суті з’ясувалось, що 15-літні юнаки не володіють навичками 

осмисленого читання; це є підтвердженням того, наскільки справедливо 

сьогодні б’ють тривогу з причини різкого падіння культури читання. За 

даними статистики  майже кожен другий росіянин взагалі не читає книжок, 

хоча в цілому по країні в 2000 році видано 455 млн. книг, тобто по три 

екземпляри на душу населення. Звичайно, в сільські бібліотеки нова 

література, як і в Україні, взагалі перестала надходити. Крім того, якщо 

познайомитись з даними, що ж саме читають, то виявляється, що лише 14 % 

опитаних читають класичну літературу. Перші місця міцно зайняли 

детективи, фантастика, містика і пригоди. 
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«Телевізійне виховання» призвело до формування в дітей «мозаїчної», 

«кліпової» культури, коли з дня на день вони звикають отримувати з «ящика» 

готові образи і схеми, безсистемний набір знань про світ. Свідомість дитини 

поступово стає пасивною, а здатність довго концентрувати свою увагу на 

одній темі втрачається. Не дивно, що «товсті книги» таких дітей просто 

лякають. Спеціалісти в галузі книготоргівлі встановили, що погано 

продаються навіть книги з довгими заголовками. 

Дослідження, проведені в різний час і в різних країнах, засвідчили, що  

люди, для яких читання стало невід’ємною частиною життя, набагато 

переважають в інтелектуальному плані тих, хто не читає взагалі або ж читає 

«макулатуру», яка не вимагає великої роботи розуму. Людина «читаюча» 

здатна швидше аналізувати інформацію, «схоплювати» суть питання, 

вловлювати не очевидний на перший погляд зв’язок явищ, подій, мислити 

категоріями даної проблеми, більш адекватно оцінювати ситуацію, швидше 

знаходити правильне рішення, напрацьовувати більший об’єм пам’яті, 

точніше викладати свої думки як в розмові, так і письмово. Їй легше 

спілкуватися з людьми. 

В країнах Заходу вже встигли зрозуміти цю проблему і вживають 

відповідних заходів. В офіційний лексикон багатьох країн ввійшло поняття 

«політика в галузі читання». В кінці 90-х років уряд Великобританії розробив 

національну стратегію в галузі грамотності, в Німеччині створено Німецький 

фонд читання, розроблені проект «Читання – справа сімейна» та програма, 

розрахована на групи дітей і підлітків різного віку. У Франції створено 

спеціальне управління в справах книги і читання, що дало можливість в 

результаті здійснення численних заходів досягти успіхів, перш за все в 

бібліотечній справі. В США ця проблема зазвучала на 

загальнонаціональному рівні після доповіді «Нація в небезпеці» (1983 рік). 

На виконання завдання «перетворення Америки в націю читачів», там 

створено Центр книги, який є частиною Бібліотеки конгресу. Щорічно 

проводяться тематичні  кампанії: «Рік юного читача», «Любов до читання на 
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все життя» та ін. До участі в них залучаються сім’ї, співробітники шкіл і 

бібліотек, політики і, нарешті, телебачення. 

Рекомендація вибирати книги як друзів, здавалось би, відома і 

зрозуміла всім. Проте, як уже зазначалось вище, авторитет читання 

літератури високих моральних та естетичних ідеалів в кінці ХХ століття 

різко знизився. Це засвідчують численні соціологічні, психологічні, 

педагогічні дослідження. Якщо в XX ст. неграмотність трактувалась як 

невміння поєднати мистецтво письма і читання, то сьогодні вона набула 

нових форм. Як не дивно, але сьогодні значна кількість людей відчувають 

труднощі в читанні, письмі, передачі смисла прочитаного, описуванні того, 

про що вони дізнались, з чим познайомились в процесі навчання. Саме ця 

малограмотність не дозволяє даній категорії людей претендувати на 

підвищення свого соціального статусу, зміну соціального положення, на 

певний соціальний престиж. 

Функціональна неграмотність – це не тільки відсутність 

загальноосвітньої підготовки, така неграмотність буває і у власників 

дипломів про вищу освіту. Вона проявляється в тому, що ці люди не вміють 

спілкуватися з оточуючим світом шляхом писемної, а іноді й усної мови, 

висловлювати свої думки та ідеї, ці люди мало уваги приділяють проблемам 

розуміння. Мова тут іде про розвиток творчого, практичного ставлення до 

засвоєної (або тієї, яка засвоюється) інформації. 

Безумовно, що самоосвіта потрібна всім, та необхідно всіх навчити 

вчитися. Проте, щоб навчити дітей вчитися, треба вміти це робити не лише 

вчителям та викладачам, а, звичайно, й батькам. Адже пізнання в дитини 

починається з раннього віку,  саме в цей період важливо формувати потяг до 

знань, щоб його не «втратити». Останнє є непростою методологічною та 

організаційно-педагогічною проблемою і вимагає свого практичного 

вирішення. Особливо важливим є її вирішення у зв’язку з тим, що навіть у 

дошкільному віці діти знаходяться «в контакті» з надзвичайно великою 

кількістю інформації, яка практично є доступною в зв’язку з 
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комп’ютеризацією суспільства. 

Цікавим, на наш погляд, є свідчення студентів перших курсів про те, 

коли і де їх вчили самостійному набуттю знань. Наприклад, на наші 

запитання «Чи навчали вас цьому процесу в школі?» близько 40 % відповіли: 

ні. Дві третини студентів IV-V курсів на запитання: «Де Вас навчали 

конспектувати?» відповідають: ніде. Отже, цей показник фактично свідчить 

про потенційні можливості  навчально-пізнавальної діяльності майбутнього 

фахівця. А на питання «Чи доповнюєте Ви свій конспект (зроблений за 

лектором), шляхом самостійного вивчення додаткової літератури?» 54 % 

студентів випускних курсів дають негативну відповідь. Це є свідченням 

відсутності належної мотивації, умов навчання, а також умінь самостійно 

вчитися. «Чи підвищило навчання у ВНЗ ваші вміння самостійно вчитися?» – 

на це запитання  ствердно відповіли лише 44 % п’ятикурсників педагогічних 

ВНЗ. Отже, в більшості студентів практично відсутня індивідуальна культура 

пізнавальної діяльності та формування потреби в новій інформації.  

Виходячи з наведеного, зазначимо, що сьогодні головним результатом 

має бути орієнтація навчального  процесу на суб’єкт учіння, розвиток його 

своєрідності і неповторності, створення умов для формування творчої 

ініціативи та пізнавальної самостійності майбутнього фахівця.  

Отже, нагальною потребою сьогодення є запровадження у практику 

навчання досягнень педагогічних розробок минулого, останніх досягнень 

світової та української педагогічної і філософської думки, в яких окреслено 

дві провідні тенденції: відмова від пріоритету диктату викладача (вчителя) та 

створення найсприятливіших умов для творчого розвитку учнів і студентів. 

Тобто йдеться про нову філософію освіти, в якій учень, студент, вчитель 

(викладач) як унікальні і неповторні особистості є фактично суб’єктами 

навчально-пізнавальної діяльності. Якщо забезпечити базу самонавчання, це 

сприятиме індивідуальному розвитку, місце імперативної педагогіки посяде 

«педагогіка бажань» як вияв особистого інтересу та внутрішнього світу 

названих вище суб’єктів пізнання. Замість зовнішньої зумовленості на 
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озброєнні повинна бути методологія, спрямована на пробудження в кожного 

з них самомотивації до навчання як індивідуального творчого процесу. При 

цьому роль викладача суттєво змінюється: з «транслятора» інформації він 

перетворюється на консультанта, співучасника та співорганізатора 

навчального процесу. Звичайно, в умовах застосування нових навчальних 

технологій, комп’ютерного навчання виникає потреба у високопрофесійному 

консультантові. Що ж стосується учня, то він, залишаючись об’єктом 

навчання, водночас стає і його суб’єктом. Отже, система освіти на всіх рівнях 

має переорієнтуватися на напрям самоосвіти, що є однією з найбільш 

важливих складових у забезпеченні функціонування системи неперервної 

освіти. 
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Контрольні питання і завдання 
1. У чому полягає сутність педагогічної діяльності? 
2. Наведіть основні компоненти в структурі педагогічної діяльності. 

Охарактеризуйте їх сутність і зміст. 
3. Порівняйте визначення понять: педагогічна система, педагогічна 

діяльність, педагогічна дія, педагогічний процес, педагогічна взаємодія. 
4. Наведіть основні особливості педагогічної діяльності викладача вищої 

школи. 
5. Наведіть загальні положення педагогічної етики. 
6. Чому полягає мистецтво педагогічного спілкування і яку роль воно 

відіграє у професійній діяльності педагога? 
7. Дайте визначення понять «професіоналізм», «майстерність», 

«педагогічна майстерність». 
8. Які вимоги до особистості педагога є найбільш важливими? 
9. В чому полягає специфіка педагогічної професії. 
10 Що є спільним і відмінним у діяльності педагога. 
11. За якими ознаками, на вашу думку, можна робити висновок про 

рівень педагогічної майстерності вчителя? 
12. Якими засобами можна досягти контакту з аудиторією? 
13. Дайте визначення  релаксації, поясніть її роль у процесі управління 

психічним станом. 
14. Чи впливають зовнішні характеристики вчителя на якість його 

взаємодії з учнями? 
15. Назвіть основні мотиви професійного самовиховання та 

самонавчання. Розкрийте їхню сутність. 
16. яку роль, на вашу думку, відіграє спілкування в педагогічному       . 

Які ролі є в стилі педагогічного спілкування? 
17. Які ви знаєте типові варіанти привернення педагогом уваги учнів. 
18. Які об’єктивні і суб’єктивні умови можуть впливати на формування 

у викладача педагогічного такту? 
19. Що таке реферат, які є види рефератів і вимоги до їх підготовки. 
20. Назвіть спільні і відмінні вимоги до анотації і до реферату наукового 

джерела. Чим відрізняється конспект наукового джерела від анотації і 

реферату? 
21. Що розуміють під поняттям педагогічної культури? 
22. Які чинники впливають на ефективність самоосвітньої діяльності? 
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Післямова 

Теоретико-методологічний аналіз нових концептуальних положень 

розвитку освіти відповідно до змін, які відбуваються в суспільстві, дав 

можливість встановити, що в умовах розбудови демократичного суспільства, 

його гуманізації та гуманітаризації проблема розвитку самоосвітньої 

діяльності вчителя(викладача) набуває неабиякої актуальності. Її розв’язання 

тісно пов’язане з пошуками  нової парадигми, в тому числі – педагогічної, 

впровадженням сучасних інноваційних технологій у професійну підготовку 

вчителя, формуванням та розвитком його особистості. Одним з важливих 

чинників цього процесу є інформатизація суспільства, яка сьогодні 

розглядається як природний шлях життєдіяльності майбутніх поколінь та 

розвитку нових навчальних технологій. Відповідно до цього має відбуватися 

і перебудова навчально-виховного процесу в системі освіти. 

 У формуванні та розвитку професіонала значну роль відіграє 

забезпечення неперервності освіти, яку можна розглядати як систему, яка дає 

можливість задоволення інтелектувальних, професійних, етичних і 

естетичних потреб людини, як принцип, який пронизує й об’єднує всю 

систему освіти, всі канали виховного впливу. В умовах науково-технічного і 

соціального прогресу, численності суб’єктів освітнього процесу та 

відповідної структури освітньої системи в становленні неперервної освіти ще 

більше зростає роль загальноосвітньої школи. Саме тут повинні 

сформуватися перші вміння, перші бажання і смак до пізнання. Наступні 

інституції (ВНЗ, курси підвищення кваліфікації, курси за інтересами, набуття 

другої професії, самоосвіта і т.п.) мають функціонувати на базі тих знань, 

умінь та навичок, які сформовані на попередніх етапах. 

 Для реалізації неперервної освіти необхідними є бажання, відповідні 

для цього процесу можливості та вміння вчитися. Особливе місце тут посідає 

вміння самостійно навчатись. Це вміння потрібне всім: учням, студентам, 
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спеціалістам різних профілів і кваліфікацій. Проте до ВНЗ здебільшого 

вступають абітурієнти, які, як правило, не вміють слухати і записувати 

лекцію, відшуковувати необхідну літературу, аналізувати, знаходити в ній 

найважливіше, робити відповідні висновки, чітко й лаконічно конспектувати, 

використовувати найбільш ефективні методи запам’ятовування, не володіють 

правилами логічного мислення і т.п. 

Формування потреб і вміння постійно підвищувати свій рівень освіти є 

одним з найважливіших завдань сучасної школи. Залишається досить 

актуальною вимога формування в учнів навичок самоосвітньої діяльності як 

передумови, яка дає змогу продовження освіти, а в подальшому – поєднання 

трудової діяльності з самоосвітою. Останній чинник є найбільш вагомим у 

професійному становленні, підвищенні кваліфікації та перекваліфікації.  

У більшості навчальних закладів у нас студента вчать, тоді як 

логічніше було б, щоб він більше вчився самостійно. При цьому необхідно 

забезпечити умови для такого навчання, а також навчити студента вчитися. 

Стосовно педагога, то у процесі професійної підготовки він повинен 

оволодіти ще й методичними навичками навчання своїх учнів прийомам 

самоосвітньої діяльності. При цьому, звичайно, важливу роль відіграє 

пізнавальний інтерес та формування мотивацї до навчання у кожного 

суб’єкта учіння. Крім цього, потребує вирішення і проблема навчально-

методичного забезпечення пізнавального процесу (навчальними програмами, 

посібниками, методичними матеріалами, комп’ютерами, можливістю 

користування інтернетом тощо). 

Основним завданням педагогів та організаторів освіти в умовах нової 

освітньої парадигми є забезпечення розвивальної ролі кожного суб’єкта 

навчального процесу. При цьому змінюються і функції викладача, він більше  

не «передавач» інформації, а, швидше, організатор та співучасник процесу 

пізнання, консультант та екзаменатор. 

Враховуючи наявність ряду засобів активізації пізнання, у практиці 

навчальної діяльності можливе використання методів та прийомів, завдяки 
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яким реалізується активна пізнавальна діяльність у різних умовах: аудиторні 

заняття (лекції, семінарські, лабораторно-практичні заняття), позааудиторні 

навчальні заняття, самоосвітня робота. Вимагає належної уваги і культура 

навчально-пізнавальної діяльності. Більшість педагогічних технологій 

вищого навчального закладу можна використовувати і в навчальній 

діяльності учнів загальноосвітніх шкіл, ПТНЗ, ліцеїв, гімназій тощо. 

Найбільш важливим чинником при цьому слід вважати вміння учнів 

(студентів) вчитися. Враховуючи психологічні особливості та пізнавальні 

можливості учнів, необхідно використовувати всі дидактичні принципи 

науковості та доступності, опори на раніше здобуті учнями знання, 

поступово ускладнювати прийоми активізації й розумової діяльності. 

Формування вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності має стати 

однією із найважливіших складових розвитку постійної потреби та здатності 

до самоосвіти. Остання розглядається як один із дієвих чинників 

забезпечення можливості самонавчання, підвищення кваліфікації чи 

перекваліфікації спеціаліста впродовж його життя, а насамперед – розвитку 

особистості та задоволення її пізнавальних потреб. 

 Заслуговує на увагу і питання активізації пізнавальної діяльності, що 

пов’язане з конспектуванням. Процес конспектування нерозривно пов’язаний 

із самостійною пізнавальною діяльністю і вимагає від кожного суб’єкта 

пізнання володіння прийомами ефективної роботи з інформацією, підготовки 

рефератів, виступів, конспектування як першоджерел, так і конспектування 

за лектором, а від учнів, слухачів, студентів – організації власної навчальної 

діяльності, підготовки до екзаменаційної сесії, підвищення свого 

інтелектуального рівня. 

Подальшого розвитку шляхів оптимізації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності студентів та учнів слід, на наш погляд, домагатися на 

перетині зовнішніх та внутрішніх чинників навчання. Це означає, що ми 

повинні приділяти увагу як об’єктивним складовим процесу учіння (системі 

управління, змісту навчально-виховного процесу та навчально-методичному 
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забезпеченню), так і його суб’єктивному відображенню у свідомості учнів та 

студентів, їх рефлексії. Остання складова повинна бути визнана надзвичайно 

важливою реалією як формального навчання, так і самоосвітнього процесу. 

Організацію самоосвітньої діяльності та шляхи її активізації в подальшому 

слід розглядати як наскрізну дидактичну проблему, яка об’єднує навчальний 

процес всіх освітніх установ, починаючи з дитячих дошкільних закладів, і в 

подальшому - самоосвітою дорослих впродовж всього життя. 
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