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У монографії досліджуються теоретико-методологічні та практичні 

аспекти розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності майбутніх 

учителів у вищих педагогічних навчальних закладах і молодих спеціалістів у 

загальноосвітніх школах в умовах інформаційно-технологічного суспільства 

та неперервності освіти. Особлива увага приділяється саморозвитку, 

самоорганізації особистості вчителя, його професійному зростанню. 

Монографія призначена для студентів, аспірантів,  вчителів, викладачів 

професійних навчальних закладів. 

  

 



ПЕРЕДМОВА 

 

 

Видатний педагог, філософ, мислитель І.А. Зязюн (1938–2014 рр.) 

обґрунтовуючи сутність педагогічної майстерності, як домінантного 

складника педагогічної дії, звертав увагу на те, що унікальність педагогічної 

професії приховує відомий парадокс. З одного боку, вона належить до 

масових, широко затребуваних професій, а з іншого, вирізняється 

надзвичайно великим обсягом вимог до виконавця. І хоч професію педагога 

традиційно не включають до класу творчих професій, насправді обсяг таких 

дій, в яких від педагога вимагається власна позиція, постановка і 

неординарне вирішення проблеми, вияв індивідуальності, здібність до 

імпровізації, готовність викликати враження, збудити в оточуючих особливі 

естетичні переживання й дії настільки великий, що зовсім не випадково 

педагога порівнюють з актором, менеджером, політиком, режисером і т.п. 

Адже педагогічна дія, будучи організаційним началом процесу творення 

людини, як творчої особистості, не випадково включає в себе всі види 

людської творчості. Ця структурна складність і високий рівень різнорідності 

педагогічної дії приводить, за даними експертів, до того, що значне число 

спеціалістів у загальноосвітній, професійній і вищій школах, які навчають і 

виховують молоде покоління, недостатньо підготовлені до неї, неефективні, 

не володіють нею повною мірою. Тому розмови про те, що хорошого вчителя 

можна легко зробити з підготовленого в університеті спеціаліста, який 

володіє відповідною сферою знання, справляють у тих, хто професійно, 

впродовж багатьох років, творчо виконує свій педагогічний  обов’язок, 

гнітюче враження. Мова йде про недосконалість професійної підготовки 

вчителів до застосування педагогічних технологій, що олюднюють, 

опочуттєвлюють дію-взаємодію вчителя з учнями. 

Педагогічні технології тісно пов’язані з поняттям педагогічної 

майстерності, бо дії майстра завжди досконалі. Можна бути професійно 

компетентним педагогом, тобто вільно орієнтуватися в предметній сфері, 

системно сприймати і діяти в педагогічній реальності, мати особистісно-

гуманітарну орієнтацію (на відміну від технократичної), вміти узагальнювати 

і передавати свій досвід іншим колегам і учням, бути здатним до рефлексії, 

володіти сучасними педагогічними технологіями, але при цьому не бути 

майстром, а залишатися добротним чи посереднім ремісником. Щоб бути 

майстром, необхідно володіти особистісною професійною неповторністю і 

унікальністю, своїм стилем діяльності і дії, концептуальністю професійного 

мислення. Педагогічна майстерність є індивідуальним внеском у педагогічну 

культуру суспільства, і лише повне усвідомлення механізмів власної 

діяльності уможливлює передачу досвіду опанування майстерністю. Тому у 

справжнього майстра-педагога з’являється своя авторська система, своя 

школа, свої послідовники. 

 

 



 

 

РОЗДІЛ  1 

 

ВИТОКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Терміном “педагогічна психологія” в психологічній науці позначаються  

дві суттєво різні наукові галузі. Одна з них є відгалуженням психології. Інша, 

базова наука, покликана вивчати природу й закономірності освіти й 

виховання людини. Під назвою "педагогічна психологія"  розвивалася також  

і  прикладна наука, мета якої – використовувати досягнення всіх складників 

психології для удосконалення педагогічної практики. Педагогічну практику у 

виокремленні найважливішої, домінантної складової освітньої галузі, двох 

суб’єктів педагогічної дії - учителя й учня, останнім часом вчені 

досліджують  в якості наукового об’єкта в новому підрозділі психології – 

психологічній педагогіці (психопедагогіці). Цікаво прослідкувати, як у 

предметі педагогічної психології зароджувалася й набувала життєвої 

необхідності й значущості психологічна педагогіка. 

                                                         

Б.Ананьєв називає педагогічну психологію  комплексною сферою знань, 

яка обійняла певне місце між психологією й педагогікою, стала сферою 

спільного вивчення взаємозв’язків між вихованням, учінням і розвитком 

підростаючих поколінь [1,14]. 

Н.Тализіна звертає увагу на те, що об’єктом педагогічної психології 

завжди є процеси учіння й виховання [18,11]. 

О.Петровський та ін. схильні до того, що педагогічна психологія вивчає 

психологічні питання управління процесом учіння, формування пізнавальних 

процесів, передусім, теоретичного мислення, "відшуковує надійні критерії 

розумового розвитку і визначає умови, за яких досягається ефективний 

розумовий розвиток у процесі учіння, розглядає питання взаємостосунків між 

педагогом і учнями та взаємостосунків між учнями" у загальній формулі 

розвитку особистості учня [4,5].  

В.Крутецький предметом педагогічної психології називає факти, 

механізми, закономірності опанування соціокультурного досвіду людиною і 

викликані цим процесом опанування зміни на рівні інтелектуального й 

особистісного досвіду людини (дитини) як суб’єкта навчальної діяльності, 

що організовується й керується педагогом у різних умовах освітнього 

процесу. Зокрема, педагогічна психологія "вивчає закономірності оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками, досліджує індивідуальні відмінності 

розвитку в цих процесах, вивчає закономірності формування в школярів  

активного самостійного творчого мислення, ті зміни в психіці, які 

відбуваються під впливом учіння й виховання"  тобто формування психічних 

новоутворень. У широкому розумінні слова предметом науки є те, що вона 

вивчає в об’єкті. Приведене визначення красномовно засвідчує складнощі, 

багатоаспектності й неоднорідності предмета педагогічної психології [14,7],  



В.Гінецинський, надаючи педагогічній психології характеру 

комплексності, намагається педагогіку утримувати в позиції (теоретичний і 

практичний аспект) самостійності. Що ж стосується вікової й загальної 

психології, то разом із педагогічною, вони складають сферу загально-

психологічного знання [9,152]. 

І.Зимня також підкреслює комплексність педагогічної психології і в її 

предмет включає "факти, механізми, закономірності опанування 

соціокультурного досвіду людиною і зумовлювані цим процеси опанування  

змін у рівні інтелектуального й особистісного розвитку людини (дитини) як 

суб’єкта навчальної діяльності, що організовується й керується педагогом у 

різних умовах освітнього процесу…" [12,30]. . 

Т.Габай у предмет педагогічної психології включає дослідження 

"…закономірностей присвоєння суспільно вироблених  способів дій і 

використовуваних у них знань тієї чи іншої стадії розвитку, тобто визначає, 

за яких умов перші забезпечують можливості останніх" [6,5]. 

Л.Божович своє визначення предмету педагогічної психології вбачає у 

вивченні нею "закономірностей розвитку людини в умовах учіння й 

виховання" [2,124]. 

 В.Давидов повсякчас обходив увагою власну інтерпретацію  предмета 

педагогічної психології. Але побіжно окреслив його зміст як складову вікової 

психології. На його переконання, специфіка віку визначає характер вияву 

законів опанування учнями різних видів досвіду, зокрема й знань, мислення, 

інтелекту. Тому викладання дисциплін повинно будуватися по-різному, 

згідно з їхньою специфікою [10].   

Педагогічна теорія, методологія, дидактика як у педагогічній психології, 

так і у власне педагогіці набули вагомого розвитку. Останнім часом деякі 

автори надбудовують над педагогікою окрему галузь, яку називають 

освітологією. Але все рідше й рідше, менше й менше педагогіка досліджує 

взаємодію учителя й учня, а, отже, найважливіший із освітніх процесів, від 

якого потерпає наша вітчизняна культура, наша вітчизняна економіка, наші 

вітчизняні техніки й технології.  Поза вирішенням найважливішої для країни 

проблеми вчителя годі говорити за якість освіти. На згарищі педагогічних 

навчальних закладів виникли недолугі "класичні" університети. Саме із них 

набуває життєвості пагубне для суспільства гасло: педагогічна професія – 

віджиле творіння. Учитель-майстер для сучасної школи – хвороблива уява 

сучасних Дон-Кіхотів! "Дайош" юристів, економістів, дипломатів! 

Вальпургієва ніч хамського свавілля розпочала своє смертельне дійство 

теоретичними модуляціями в педагогіці, відірваними від потреб часу.  

Зрозуміло, для будь якої науки "немає нічого кращого й необхіднішого, 

ніж виважена й логічно структурована теорія". Але ж і немає нічого гіршого 

для наукової галузі, особливо у системі "Людина-людина", коли практика на 

десятиліття відстає від теорії. Так сталося з педагогічною практикою. Поза 

теорією залишилися два практичні суб’єкти педагогічної дії – учитель і 

учень. Власне, ці суб’єкти синтезують у собі нерозривну єдність педагогіки й 

психології.  



Існує внутрішня єдність розвитку психіки і педагогічного процесу. 

Підкреслюючи це,  видатний психолог С.Рубінштейн відзначав необхідність 

розмежування психологічного й педагогічного підходів до розвитку 

особистості. Якщо предмет психології – це закономірності розвитку психіки, 

то педагогічний процес є умовою цього розвитку  Якщо предмет педагогіки 

складає специфічні закономірності учіння-виховання, то психологічні 

процеси дитини на різних вікових етапах розвитку є умовою, яку повинні 

враховувати педагоги. "Те, що для однієї науки є предметом, то для іншої є 

умовою" [16,184]. 

Ці науки одна без одної не існують. Вони одна одній не суперечать 

Конфлікт між ними призводить до трагедійного результату: освіта й 

виховання людини заплутуються в тенетах безсилля, безнадійності й 

непотрібності суспільству і його громадянам. На це звернув увагу 

К.Ушинський у праці "Людина як предмет виховання…": "Ми не говоримо 

педагогам – поводьтеся так чи інакше; але ми говоримо їм: вивчайте закони 

тих психічних явищ, якими ви хочете керувати й домагайтеся вчинків та 

результатів, відповідних цим законам і тим обставинам, в яких ви хочете 

досягти успіху" [20]. 

Не обійдена увагою ця проблема у творчості видатного психолога, праці 

якого відомі в багатьох країнах світу. Це – В.Давидов. [11,277-282; 21,151-

168].  Це також відзначив на початку 70-х років ХХ століття професор 

Ліверпульського університету Е.Стоунс, опублікувавши  монографію 

"Психопедагогіка".1 Основну мету своєї наукової праці вчений висловив 

таким узагальненням: "У межах цього підходу я намагався розглянути деякі 

принципові ідеї психології з огляду їх зв’язків з учінням й вчителем і 

викласти деякі, можливо, корисні способи використання психологічних 

принципів в учінні так, щоб  ними могли скористатися вчителі у своїй 

спільній чи індивідуальній роботі. …Лише завдячуючи вчителям, які 

будують свою педагогічну дію у школі на певних теоретичних та практичних 

принципах психології, ми зможемо домогтися суттєвого прогресу в практиці 

учіння"  [17, 21-22]. 

Психологія в українській школі ще не набула повноцінної життєвості. 

Зростаючий штат практичних психологів в школах, які начебто здатні й 

повинні знайомити педагогів, учнів та батьків із досягненнями психологічної 

науки настільки мізерний, що годі сподіватися на якісь особливі зрушення у 

цій сфері шкільного життя. Професійна ж педагогічна дія вчителів, яка 

передбачає неодмінне повноцінне знання ними сучасної психології  не 

наповнена компетентностями використовувати її знання у повсякденній 

роботі учіння-виховання. Це означає, що підготовка вчителя повинна 

включати вивчення прикладного курсу психологічної педагогіки й 

педагогічної психології. Поки що в нашій країні такого єдиного курсу в 

                                                 
1 У 1984 році в московському видавництві "Педагогіка", із передмовою проф. Н.Тализіної, її науковим 

редагуванням і коментаріями, побачив світ переклад книги професора Ліверпульського університету Едварда Стоунса 

"Психо-педагогіка. Психологічна теорія і практика учіння".–М.: Педагогіка, 1984. 

 



педагогічних навчальних закладах немає. Дуже поверхово вивчаються 

майбутніми вчителями лише окремі дисципліни, що відображують основні 

сфери психологічної науки: загальна психологія, вікова, педагогічна. У 

кожній із них, зазвичай, представлені як фундаментальні, так і прикладні 

знання. Спробуємо використати такий підхід для більш рельєфного 

представлення психопедагогіки, звертаючи увагу не  лише на теорію, але й  

використання її в педагогічній практиці.  

Яку ж роль відіграють психологічні теорії у підтримці й осмисленні 

психопедагогіки? Деякі тенденції й принципи у цьому контексті розроблені 

педагогічною психологією, яка виникла у кінці другої половини ХІХ 

століття. Її розвиток відбувався у нерозривному зв’язку  з розвитком 

психології в цілому й визначався,  передусім, теоретико-методологічними 

засадами останньої.  

Наразі, психологічна теорія розвивається за декількома принципово 

різними теоретичними напрямами. Для розуміння особливостей педагогічної 

психології й психологічної педагогіки, їх єдності й розмежування, варто 

зупинитися на чотирьох основних типах теорій учіння-виховання: 

біхевіористському, когнітивному, гуманістичному й діяльнісному. 

Відмінність між ними  визначається розумінням природи учіння за рахунок 

предмета вивчення, одиниць аналізу цих процесів. 

Біхевіористська теорія учіння2 має ту особливість, що в учінні 

враховуються лише впливи (стимули) на учня і його відповідні реакції на ці 

впливи. Психічний процес у відповідних реакціях оголошується "чорним 

ящиком", що не підлягає науковому аналізу. Предметом аналізу є поведінка, 

яка зводиться до сукупності рухів. Біологізм цієї теорії не відрізняє людину 

від тварини і цим зневажає її соціальну природу. Основоположник 

біхевіоризму Е.Торндайк вважає: "Розвиток тваринного світу в цьому 

відношенні  полягає в кількісному зростанні й кількісному ускладненні того 

ж самого процесу зв’язку  між ситуацією й відповідною реакцією, властивою 

всім хребетним і навіть нижчим тваринам, починаючи бодай із міног й 

закінчуючи самою людиною" [19,138]. Саме тому біхевіористи  проводили 

свої дослідження в сфері педагогічної психології в основному на тваринах. 

Процес учіння, згідно з цією теорією, полягає в становленні зв’язків між 

стимулами й реакціями, а також у закріпленні цих зв’язків. В якості основних 

законів освіти й закріпленні зв’язків між стимулами й реакціями вказуються 

закон ефекта, закон повторення й закон готовності. 

Ефект може бути як позитивним, так і негативним. Позитивний ефект 

утвореного зв’язку  полягає в тому, що досягається стан задоволення. Ефект 

задоволення діє безпосередньо на утворений зв'язок, закріплюючи його. 

Переживання ж негативне (негативний ефект) знищує утворений зв'язок, або 

взагалі його не створює.  

                                                 
2. Назва цього напряму в психології походить від англійского слова behaviour (поведінка). Часто-

густо біхевіоризм називають поведінковою психологією. 

 



Повторення у часовій послідовності стимулу й відповідної реакції 

створює міцний зв'язок. 

Готовність вказує на залежність  швидкості утворення зв’язку  від 

відповідності його наявному станові суб’єкта. 

Практика показала непридатність біхевіоризму для учіння людини. І все-

таки, цей напрям висунув на наукову арену видатних психологів, зокрема й 

О.Маслоу. 

Теоретична думка О.Маслоу набувала повноти і неповторності на 

перетині трьох узагальнюючих напрямків: біхевіоризму, гуманізму і 

метафізики. Визнаючи початок свого творчого шляху в лоні біхевіоризму, 

Маслоу швидко цілеспрямував свій науковий поступ до гуманізму завдяки 

народженню власної дитини. Він розумів, що виховання повинно 

фаворизувати самоздійснення особистості, можливості розвитку її людських 

якостей  до максимуму. Вчений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

спирається на біхевіоризм як загальну модель вчення і стає критиком 

"ефекту" виховання, створеного для передачі дітям знань, досвіду для 

вироблення навичок адаптації до індустріального суспільства. Біхевіоризм 

підтримує ідею, що дитина-учень повинна підпорядковуватися вчителеві, 

”подобатися” йому.  Дуже швидко дитина призвичаюється до того, що 

творчість і критичний розум стають на заваді її самоствердження, свободи 

поведінкової активності. Маслоу започатковує другий етап, стверджуючи: 

розвиток внутрішнього ”Я”, самоактуалізація більш значуща, ніж зовнішня 

атрибутика, зокрема запам’ятовування фактів, законів, дат і т.п. Це привело 

Маслоу до створення ідеального коледжу. У ньому не мало би бути ні 

кредитів, ні обов’язкових курсів, ні дипломів. Кожен має вибір вивчати ті 

дисципліни, що йому подобаються. Можна також записатися на вивчення 

всіх дисциплін. Навчання в цьому закладі перманентне, з виховними 

відступами, де кожен знайде для себе те, що подобається і, таким чином, 

знайде себе самого. 

Маслоу, безсумнівно, зробив вагомий внесок у розвиток гуманістичної 

психології. Але його наступні пошуки демонструють бажання обігнати  

гуманістичну психологію, дуже затурбовану особою. Вихід він знаходить у 

містичному баченні предмета дослідження, яке він називає теорією „Z”. 

Підтвердження своїх пошуків вчений знаходить у численних книгах 

Д.Сузукі, зокрема у ”Християнстві і Буддизмі" [37]. Тут він побачив більший 

обшир самоудосконалення особистості, ніж розвивав у своїй психології. 

Д.Сузукі мав великий вплив на північну американську психологічну 

субкультуру впродовж п’ятдесятих-шістдесятих років. На одному з 

конгресів, організованих А.Маслоу в Кембриджі у 1957 році,  Д Сузукі 

виголосив доповідь про бачення людських якостей через теорію зен. Він 

добре пояснив парадоксальну і альтруїстську природу любові, тобто, 

забування самого себе у віддаванні іншому [38].  

Після глибокого вивчення літератури про зен Маслоу, врешті-решт, 

створив свою теорію трансцендентальності. ”Я є фрейдист, біхевіорист, 

гуманіст, –  казав він у 1970 році, – і я розвиваю четверту психологію, більш  



об’ємну: психологію трансцендентальності”. Водночас він удосконалює 

теорію самоактуалізації, замінивши її поняттям „самовизначення повноти 

людськості”. Він робить синонімом своєму поняттю ”найвищого досвіду”  

поняття зен і поняття Космічного розуму Р.Бакка [27]. 

Космічний розум започатковується в глибинах людської інтуїції. За 

Маслоу, інтуїція – трансценденція розуму, водночас вона кваліфікується як 

релігійність. Саме тут і виникає декілька й, зокрема, перший парадокс.  

Відкриття ”Я”, безперечно, веде до відкриття себе, незалежного від ”Я” чи 

від ”ego”, від глобального розуму, тобто від нашої належності до роду 

людського і до життя. Віднайти ідіосинкразію (в чому людські істоти 

відрізняються одна від одної) дозволить у різних людей знайти спільний 

людський вимір, тобто те, що їх об’єднує. 

Другий парадокс можна визначити  так: знайти божественний сенс 

Всесвіту  за допомогою спільних містичних поглядів, що означає знайти себе 

самого. Ця важлива тема містичного походження Універсуму стала досить 

популярною серед американських трансценденталістів і особливо у 

Р.Емерсона [24]. 

Третій парадокс –М.Еліаде [23], О.Маслоу [28]. Це – життєвий досвід, 

який по-особливому і фундаментально релігійний. Але часто-густо релігійні 

умовності, що і є парадоксом, не однакові для людей. Атеїсти іноді бувають 

більш релігійними, ніж ті, що обирають  релігію об’єктом свого життя і 

відходять від земного. Трансцендентальний релігійний досвід немає нічого 

спільного з релігійними інституціями, тому що він є власним вибором 

способу життя, внутрішньою характеристикою певної людини як такої.  

Повсякденне життя священне, коли задовольняються власні мета-потреби і 

коли індивідові притаманне священне бачення світу. Маслоу стверджує, що 

людський аутентичний релігійний досвід є пропорційним навпаки рівню 

організації релігійної інституції. 

Маслоу [28] визначає сукупність якостей, що складають людські 

цінності, які кожна людина ставить високо для самовизначення самої себе 

(йдеться про кожну людину). Вони характеризують певну реальність на рівні 

емоцій і почуттів. Ці якості відбивають потреби особистості. Серед них: 

правда, краса, добро, унікальність, трансцендентальність дихотомій, життєва 

енергія, ексклюзивні характеристики особистості, досконалість і 

необхідність, взаємність, справедливість, порядність, скромність, 

сердечність, відчуття гумору, незалежність, відчуття змісту життя. Людина 

повинна сприймати свою працю як вияв власних талантів. Тоді  дихотомія 

між  радістю і процесом праці зникне, а у артиста відбудеться їхнє повне 

злиття. 

Виховання певною мірою полягає в тому, щоб полегшити цей процес 

пізнання себе і своєї належності до Універсууму.  Йдеться про те, щоб 

дізнатися, ким ми є і, слухаючи свій внутрішній голос, відкривати сенс свого 

життя [27]. Виявити свою індивідуальність, стверджує Маслоу, означає 

знайти своє покликання. Цьому може зарадити єдиний засіб:  пізнати себе, 

відкрити в собі гармонійне поєднання особливих якостей. Тим часом,  знання 



про внутрішній світ не є подібним до концепції екзистенціалізму. Це – 

набагато більше, це – нове відкриття самого себе, своєї власної психології, 

біології і психофізіології, на яких базується духовне життя. Воно є 

задоволенням мета-потреб особистості. 

Потрібно усвідомити, що життя є дорогоцінним Божим даром і 

необхідність намагатися постійно й пожиттєво створювати життєву радість. 

Цьому, як правило, не сприяє шкільне і вузівське життя з їх переповненими 

класами й аудиторіями, з міжособистісною відчуженістю, з 

непідготовленістю педагогів цю радість започатковувати і на ній розгортати 

освітній процес. Нерідко учням у школі і студентам у вищих навчальних 

закладах  не до радості, а навпаки. Потрібно викорінити цю біхевіористську  

форму учіння, наголошує Маслоу. Техніки медитації, афективної дії повинні 

бути серцевиною виховання, додає він. 

Когнітивні теорії учіння3 досліджують головну складову учіння – 

пізнавальний процес. Їх можна поділити на дві групи. Першу складають  

інформаційні теорії. У них учіння розглядається як вид інформаційного 

процесу. Фактично пізнавальна діяльність людини ототожнюється з 

процесами, що відбуваються в комп’ютерах. Із цим погодитися неможливо, 

бо відбувається відхід від власне психології. Друга ж група представників 

когнітивного підходу залишається в межах психології й прагне описувати 

цей процес із допомогою основних психічних функцій, зокрема сприймання, 

пам’яті, мислення й т. ін. 

У працях Дж.Брунера найбільш повно й логічно структуровано 

вирішуються проблеми учіння й навчання. Акцентується увага на тому, що  

учень, вивчаючи певний предмет, повинен одержати деякі загальні, висхідні 

знання та вміння, які дозволили б у подальшому робити широке перенесення 

знань за межі вже набутих і цим їх примножувати. Звертається увага на 

зв'язок знань та вмінь. В оволодіннІ предметом виокремлюються три 

процеси, які відбуваються майже водночас:  одержання нової інформації; 

трансформація наявних знань, їх розширення, пристосування до вирішення 

нових задач і ін.; перевірка адекватності використовуваних способів у 

вирішуваній задачі [3]. 

Важливим джерелом розвитку пізнання людини є теорії функціонування 

її в групі. Найбільш повно це описано у працях Курта Лєвіна [26], що мали 

переважаючий вплив у США, а після – в Європі завдяки досить динамічній 

системі розвитку особистості. Основний принцип: розвиток особистості 

базується на внутрішніх потребах, конкретизованих у цілях, утопічних 

фантазіях і визначається розширенням життєвого простору, як основною 

спонукою реалізації цілей. Автор визначає створення необхідних умов для 

формування об’єктивного бачення та оцінки реальної дійсності, що 

виявляється: в умінні подолати опір оточуючого світу й урівноважити його 

                                                 
3 Назви: когнітивна психологія, когнітивні теорії учіння – похідні від англійського слова cognition 

(пізнання). 

 



своєю власною волею й досвідом;  уміннями досягати цілей  сприйманням 

світу, як незалежної реальності від особистісних бажань. 

К.Левін вивів фундаментальний закон педагогіки: формування страту 

і виховання в ньому дитини є водночас реальною педагогічною дійсністю і 

об’єктивною педагогічною необхідністю.  Вільна поведінкова активність 

дитини у страті найбільш повно сприяє встановленню своїх цілей і вільному 

діянню згідно власних потреб і свого власного судження. Одначе, 

суб’єктивність не може народитися в умовах примусу: вона з’являється лише 

в умовах свободи. Левін демонструє у такий спосіб взаємну залежність між 

розвитком дитини і численними умовами, необхідними для цього розвитку. 

Щоправда, слід зауважити, що звертання до групи, як основи виховного 

впливу, належить National Training Laboratory (NTL)– Національній освітній 

лабораторії. Саме їй належить ідея T-Group (освітньо-виховна група). Ця 

форма використовувалась у багатьох країнах з кінця 60-х років. У численних 

групах працювали вихователі, які були чутливими до важливості цієї 

стратегії. Головна мета освітньо-виховної групи – мобілізувати її виховну 

силу для піднесення значущості її членів як унікальних індивідів і 

працівників. Впливи між рівними собі є життєво важливими у процесі 

навчання і виховання. В освітньо-виховній групі продуктивно розвиваються 

власні спадкові здібності, ефективно віддаючи і одержуючи допомогу. Ось 

чому саме в групі, відносно неструктурованій, в якій всі члени почувають 

себе рівними і значущими, швидко спрацьовує „принцип успіху”. 

Природні дані для учіння не приходять ззовні. З ними кожен індивід 

приходить у групу і розвиває їх як ексклюзивні даності. Ці природні даності 

у їх повсякденному розвиткові мусять зацікавлювати членів  групи  і їх 

об’єднувати у цьому неформальному співтоваристві та стимулювати процес 

самоучіння і самовиховання. 

Що ж відбувається з індивідуумом у групі? Кожен може навчитися 

розуміти свої мотивації, свої почуття і свої стратегії, коли встановлює 

неформальні відносини з іншими. Він вчиться розуміти реакцію інших на 

свою поведінкову дію. Порівнюючи свої наміри і свої результати, він 

локалізує перешкоди для свого функціонування взагалі і особливо у своїх 

відношеннях з іншими. Виходячи з цього, він розвиває нові етюди своїх 

можливостей і шукає допомоги в інших для їх реалізації. Інакше кажучи, 

Національна освітня лабораторія (НОЛ) принесла розв’язок  проблем 

педагогічної організації і педагогічного впливу в груповій царині. Група 

уможливила педагогічну конкретику, сконцентрувавши увагу на розвиткові 

індивідуума і створивши навколо нього освітньо-виховне середовище. 

Про дві тенденції. Ансамбль цих різних впливів народив різні 

особистісні (personnalistes) тенденції, дві з яких, на думку дослідників, є дуже 

важливими. Автори Вілл, Джойс, Клавін у книзі „Моделі особистісного 

виховання” [39] розподілили моделі особистісного виховання у такий спосіб: 

 педагогічні дії сконцентровані довкола розвитку емоційності-

почуттєвості за допомогою недирективних стратегій; 



 педагогічні дії сконцентровані довкола здатних до творчості за 

допомогою інтервенційних стратегій. 

Ці моделі правдиво вирізняють принципові тенденції в особистісних 

теоріях. Проаналізуємо дві з них: 

   не директивне виховання, репрезентоване педагогікою 

К.Роджерса і неогуманістичною педагогікою К.Фотіної [25]. 

 педагогіка взаємодії представлена органічною педагогікою 

П.Анжера [22]; відкритою педагогікою А.Паре [30], педагогікою 

саморозвитку С.Пакета [31]. 

Недирективне виховання. Не можна залишити поза увагою вплив 

К.Роджерса на виховання й учіння як в англосаксонському, так і в 

франкомовному світі. Цей вплив став особливо відчутним у франкомовних 

країнах, починаючи з початку 50-х рр. М.Паже, наприклад, у 1952 р. говорить 

про недирективну психотерапію [30] і визнає те, що натхнення він дістав, 

вивчаючи праці К.Роджерса, відомого американського психолога, 

наближеного, між іншим, до кваліфікованої не директивної психотерапії, 

сконцентрованої на клієнті. 

У 1930 р. Роджерс пропонує психологію особистісної орієнтації, що 

досліджує динаміку особистісних змін. Пов’язаний з багатьма 

американськими університетами впродовж 40-50-х рр., публікує  праці, серед 

яких: „Порада і психотерапія” [33]; „Клієнт – центр терапії” [32]. У 60-70-х 

роках написав найвідоміші свої книги: „Розвиток особистості” [34]; „Свобода 

учіння”[35]; „Карл Роджерс про групові конфлікти” [36].  

Впродовж усіх цих років психолог намагається пояснити численні 

грані фундаментального принципу: всі особистості мають позитивну 

орієнтацію. Детально роз’яснюючи кожне використане поняття, він створює 

спеціальний словник, дуже популярний у психотерапії, у виховній практиці, 

у професійному мовленні. "Як бути самим собою?" – чи не основне питання 

його психотерапії. Це, передусім, бути автентичним, емпатичним, 

конгруентним, уміти розпізнати, що є справжнім у самому собі. Світ 

потрібно сприймати і оцінювати, довіряючи своєму досвідові, прислухатися 

до себе, виражати те, що насправді відчуваєш, сприймати себе таким, яким є, 

покладатися на свою самооцінку [36]. Також і інших сприймати, якими вони 

є: з їхніми позитивними і негативними якостями. Мудрість в кінцевому 

рахункові, це, передусім, внутрішні почуття кожного, а не інтелектуальні 

розмірковування. Тому почуттєвий досвід необхідно впродовж життя 

активно  розвивати. 

Поведінка, за Роджерсом, залежно від умов перебування і спілкування, 

постійно зазнає змін. Змінити когось – дозволити йому само-змінюватися. 

Потрібно завжди слідувати за його власною інтерпретацією свого 

почуттєвого досвіду і давати іншим можливість жити у їхній власній свободі 

власних почуттів.  

У книзі „Розвиток особистості”, що є підсумком усієї його філософії 

втручання (інтервенції), він описує надзвичайно важливий принцип 



особистісного поступу, пов’язаний із своєрідним парадоксом: 

„Парадоксальним, але істинним є посилання, що в міру того, як кожен із нас 

сприймає себе самого таким, як є, кожен відкриває для себе важливу істину: 

не лише він сам змінюється на краще, але й інші особистості, з якими він 

спілкується, змінюються на краще також”. 

Самоучіння (експериментальне учіння). Роджерс приділяє чимало 

уваги самоучінню, яке він називає експериментальним. Його основні 

характеристики: 

 експериментальне учіння є важливим обов’язком кожного учня 

та студента, які  мають повністю в нього включитися; 

 учіння спирається на ініціативу суб’єктів учіння;  

 це учіння має досягти глибини і змінити поведінку, манери 

поводження, відношення до навчання, до інших особистостей; 

 учні і студенти повинні самооцінювати своє учіння; 

 суб’єкти учіння повинні розбудити свою природну здібність до 

учіння, особливо, якщо вона приспана шкільною системою освіти; 

 самоучіння має місце тоді, коли суб’єкти відчувають успіх у 

досягненні навчальних показників; 

 самоучіння, що змінює організацію самого себе чи перцепції, 

протистоїть загрозам, зокрема й відчутним, що йдуть ззовні; якщо витоки й 

природа цих загроз пізнані, вони не приносять відчутної шкоди; 

 коли загроза проти мого „Я” слабка, життєвий досвід 

мобілізується і сприяє продовженню успішного учіння; 

 учіння завжди полегшується активною діяльністю особистості, 

особливо у випадках, коли учіння підтримується потребою, коли воно 

приносить радість, коли викликає позитивне почуття; 

 учіння полегшується і у випадку, коли учні і студенти беруть на 

себе повну чи бодай часткову відповідальність за його необхідність у 

здобуванні успіху. Воно  максимальне, коли індивіди ставлять перед собою 

чіткі завдання, беруть участь у формулюванні проблем, пошукові джерел, 

визначенні процедур і одержують радість від процесу учіння та від 

результатів свого вибору; 

  самодетерміноване  учіння повністю заангажовує особистість з її 

інтелектом і почуттями  у здобуванні нових знань, що проникають у глибини 

підсвідомості і можуть залишитися в особистості впродовж життєвого циклу; 

 суб’єкт учіння досягає найбільшої свободи, найбільшої 

незалежності духу, найкращого вияву творчого потенціалу і найкращої 

довіри до себе, коли він є, передусім до себе, фундаментальним само-

оцінником і самокритиком та позитивно оцінюється у своїх діях, результатах 

іншими, передусім, однолітками у групі (страті); 

 така методика процесу учіння, що є у сучасних навчальних 

закладах – найбільш соціально корисна. Таке учіння є завжди відкритим для 

власного досвіду і для інтегрування самого себе у процесуальні зміни. 



Індивідууми, які набули позитивних змін в процесі учіння, оновлюють умови 

існування суспільства. 

 Викладач у системі учіння Роджерса повинен перенести в  свій досвід 

те, що традиційна освіта зі своїми обов’язковими програмами, з 

магістерськими роботами і з екзаменами абсолютно не полегшує 

запропонованого особистісного експериментального учіння. Лише воно 

єдине здатне оживити учіння, зробити його засобом розвитку і саморозвитку 

особистості. Студент повинен вільно самонавчатися. Що ж залишається для 

викладача? Насправді мало що, якщо спрямовувати логічне розмірковування 

в руслі думок К.Роджерса. Від нього іде таке міркування [34]: „Мені 

видається, що те все, що може бути викладене для іншої особи – не 

затребуване, малокорисне, або зовсім безкорисливе,  не має впливу на 

людську поведінку”. Є й інше: „Я прийшов до висновку і вірю, що єдині 

знання, які можуть вплинути на поведінку індивідуума є ті, що він відкриває 

сам для себе, які він самостійно привласнює”. 

Роджерс перераховує якості, необхідні викладачеві для того, щоб надати 

чи відновити студентові свободу в учінні. Якості, що полегшують студентові 

процес учіння і цілеспрямовують його до самоучіння. У книзі „Свобода 

учіння” [35] він дає відповідь на ним самим поставлене питання: „Як я 

повинен себе змінити, щоб ще більше захопити моїх студентів  учінням?” 

Його відповідь зводиться до таких логічних узагальнень: 

 викладач (facilitateur) – полегшує учіння, виконує функцію 

консультанта-помічника. Він має запровадити у товаристві своїх учнів 

початковий клімат гуманного ставлення до них, прихилити їхню довіру до 

себе і посприяти встановленню міжособистісної довіри в групі; 

 допомогти студентам визначити і конкретизувати їхні цілі та 

їхні наміри. Подібне повторити для студентського гурту. Йому потрібно 

прийняти до уваги важливу деталь: ці цілі і наміри можуть бути не лише 

різноманітними, але й суперечливими; 

 викликати своїми завданнями бажання у кожного суб’єкта  

здійснювати проекти, які мають значення поки що для нього (викладача). 

Допомогти кожному студентові трансформувати своє (викладача) бажання у 

мотивовану енергію виконавства свого учня; 

 зробити різними організаційними заходами доступ для 

кожного студента джерел учіння: письмових матеріалів, аудіовізуальних 

засобів, лабораторних приладів тощо; 

 втілити у переконання кожного студента, що він є для них 

джерелом порад, експертом-оцінювачем їхньої учнівської дії, режисером і 

артистом педагогічної дії у навчальному закладі, від імені якого він виконує 

свою педагогічну функцію, і взагалі – другом і порадником із будь-яких 

питань, до якого у будь-яку хвилину дня і ночі можна звернутися; 

 переконати суб’єктів учіння, що в інтелектуальному 

відношенні, особливо у професійному виборі студентів, він є для них зразком 

для наслідування. Також і в емоційно-почуттєвих, моральних позиціях йому 



немає рівних. А в уміннях, в різних обставинах, надавати  значущості 

найрізноманітнішим аспектам виявлення творчої ініціативи кожним 

учасником освітньо-виховного процесу (студентом) у нього можна 

повчитися; 

 стати безпосереднім учасником колективного процесу учіння  

зі стабілізацією клімату творчості і доброзичливості в групі, стати 

рівноправним членом навчальної групи і висловлювати свою точку зору; 

 виявляти ініціативу, бути частиною групи як почуттями, так і 

думками у такий спосіб, щоб нічого за це не вимагати, і щоб це ні до чого не 

зобов’язувало. Ця ініціатива є нічим іншим, як віддачею частини себе на 

користь іншим, яку студенти можуть сприйняти, або відхилити; 

 залишатися уважним впродовж навчання до вияву тих 

глибоких чи бурхливих почуттів, які відтворюють напругу в групі і 

знаходити засоби цю напругу знімати; 

 допомагати студентам полегшувати процес учіння  і разом з 

тим розпізнавати й удосконалювати свої власні можливості. Давати 

студентам свободу у продовженні того ризику відповідальності за 

професійний успіх кожного студента і групи в цілому, який він, викладач, 

бере на себе. Звичайно, він повинен також виражати, якщо є обставини для 

цього, свою тривогу, гнів, страх. 

Найбільш правдивою, істинною, із практичною вірогідною перевіркою, 

постає перед дослідниками усіх складових психології, зокрема й 

психологічної педагогіки, "… діяльнісна теорія учіння, закладена працями П. 

Гальперіна на початку 50-х років Х1Х ст. і потім успішно захищена й 

удосконалена ним, його учнями й послідовниками"[18,6].  

Психіка нерозривно пов’язана з діяльністю людини. Це означає, що 

будь-яка діяльність неможлива поза психікою людини. Діяльність – процес 

взаємодії людини зі світом, що її оточує, процес вирішення життєво 

важливих задач. Психіка, в процесі діяльності, є формою життєдіяльності 

суб’єкта, яка забезпечує вирішення певних задач у процесі взаємодії зі 

світом. Людина, завдячуючи волі і відповідним вольовим зусиллям, є 

активним началом, а не лише простим вмістилищем психічного. Вона 

виконує не лише зовнішні практичні дії, але й дії психічні. Доречно 

зауважити, що всі зовнішні практичні дії у виконанні людини зумовлені її 

психікою. Тому психіка – не просто картина світу, не просто система образів, 

але й обов’язково система дій у їх психічному оформленні. Із цього слідує: 

система учіння-виховання завжди є психологічною системою дій і взаємодій. 

Педагогіка у її сучасному трактуванні не може, не здатна вирішити без 

розуміння психологічних взаємодій жодного освітньо-виховного питання. 

Для цього існує лише психологічна педагогіка у поєднанні з педагогічною, 

віковою і загальною психологіями. 

"Діяльнісний підхід кардинально змінює предмет психології. Тепер вона 

повинна вивчати не окремі ізольовані психічні функції (увагу, волю, емоції-

почуття і т.ін.), а систему діяльності на основі цих функцій, кожна з яких 



несе в собі континіумне змістовно-функціональне образне навантаження. 

Тобто, окремі функції не можуть бути творцями діяльності".  

Що ж до визначення предмету психології, то Н.Ф.Тализіна виокремлює 

"орієнтовну частину діяльності". Але вона не може бути адекватно 

зрозумілою без аналізу діяльності в цілому, тобто без аналізу тієї системи, в 

яку вона входить. 

"Принципова відмінність діяльнісного підходу  до предмета психології 

від усіх інших і полягає в тому, що аналізу піддається реальний процес 

взаємодії людини зі світом, взятий у його цілісності й процесуальному 

вирішенні задач. Усі попередні підходи із цієї системи діяльності 

"висмикували" окремі елементи, абстрагуючи їх від системи, в яку вона 

входить" [18,7-8].  

Діяльнісний підхід, на переконання Виготського. уможливив 

виокремлення одиниці психологічного аналізу на основі диференціації 

психіки "не на найпростіші, а на специфічні для неї одиниці, в яких 

зберігаються у найбільш простому вигляді всі її якості й властивості" [5,248]. 

Оскільки психіка в одних випадках входить у діяльність  в якості елементів, а 

в інших – сама повністю її складає, то аналіз слід здійснювати в таких 

одиницях, які повністю зберігають всі специфічні особливості діяльності. На 

таку одиницю звернув увагу С.Рубінштейн, обґрунтовуючи розуміння 

різноманітних психічних явищ у їх суттєвих внутрішніх взаємозв’язках:  

"…потрібно передусім знайти ту "клітинку" чи "вічко", в яких можна 

відкрити зачатки всіх елементів психології в їх єдності". "…Такою клітинкою 

є будь-яка дія, як… одиниця діяльності"  [16, 192-193]. 

Як одиниця психологічного аналізу, дія повністю відповідає названим 

вимогам, тобто зберігає специфіку діяльності. Дія має ту ж структуру, що й 

діяльність: потребу, мотив, ціль, об’єкт спрямованості, набір операцій і 

образів (почуттєвих і поняттєвих) для реалізації; зразок здійснення 

суб’єктом; є актом його реальної життєдіяльності; є активністю конкретної 

особистості;  

Учіння й виховання – спеціально організовані види діяльності людей, в 

процесі якої вони опановують різновиди досвіду попередніх поколінь. 

Природні передумови в даному випадку є необхідною умовою психічного 

розвитку. Треба народитися з людським мозком, щоб стати людиною. 

Водночас необхідно первинні природні передумови розвивати в соціальному 

середовищі, щоб діяльність і дія несли в собі людський зміст. Учіння й 

виховання, з одного боку, і сукупність анатомо-фізіологічних особливостей – 

з другого, явища різнорідні. Перші – джерело психічного розвитку, другі – 

необхідні його умови. 

У психології, і особливо в педагогіці, не всі поділяють цю точку зору. 

Є прибічники біологічної зумовленості психічного розвитку. Вони вважають 

успадкованими джерела людських здібностей. Це означає, що розвиток 

людини визначається вродженими здатностями, а учіння й виховання лише 

допомагають їх відкрити й реалізувати. Яку з цих двох точок зору обере 



учитель – від цього залежить шкільна, а в принципі й пожиттєва доля його 

учнів. 

Якщо, наприклад, учитель математики вважає, що математиками 

народжуються, то його основна задача полягає у виявленні дітей із 

математичними здібностями, у створенні умов для їх самореалізації. За 

умови прийняття соціальної позиції задача вчителя значно ускладнюється: 

він повинен забезпечити розвиток математичних здібностей усіх учнів у 

процесі вивчення ними математичних дисциплін. 

Учителеві важливо знати про єдність матеріальної й психічної 

діяльності. Вона полягає в тому, що обидва види мають ідентичну будову. 

Внутрішня психічна діяльність є перетворенням зовнішньої, матеріальної. 

Вона формується не просто в процесі практичної, матеріальної діяльності, а з 

власне матеріальної діяльності. У психічну діяльність входять не лише 

ідеальні предмети (уявлення, поняття), але й ідеальні дії, операції. 

Первинним, матеріальним для образів (уявлень, понять та ін.) є зовнішні 

предмети. В якості первинного для нових психічних дій постають зовнішні 

матеріальні дії суб’єкта.   

Практична діяльність і діяльність психічна – це дві форми єдиної 

діяльності. При цьому психічна діяльність народжується зовнішньою, 

практичною. Ці дві форми діяльності пов’язані між собою взаємопереходами, 

взаємоперетвореннями. Внутрішня, психічна діяльність постійно включає в 

себе  елементи зовнішньої, а зовнішня, практична – елементи психічної. 

За діяльнісного підходу предметом психологічного аналізу є не психіка 

сама по собі, а діяльність, елементи якої можуть бути як зовнішніми, 

матеріальними,  так і внутрішніми, психічними. 

З огляду означених принципів учіння й виховання зумовлюють 

розвиток особистості завдяки педагогічній діяльності й педагогічній дії 

вчителя, які є основним предметом психологічної педагогіки. Для вчителя це 

означає, що  процеси учіння-виховання, які досліджує психопедагогіка, 

розглядаються як діяльність.  Перед ним стоїть найважливіша задача 

розвитку певних видів діяльності, передусім пізнавальної. 

Такий підхід до учіння-виховання передбачає не лише включення в 

педагогічну дію усіх психічних процесів, зокрема мислення, пам’яті, афекту 

й т. ін., але й обов’язковий їх розвиток (П.Гальперін, Д.Ельконін).  "Поза 

учінням немає розвитку. Учіння є формою розвитку" [8, 616]. 

Зважаючи на соціальну природу психіки, люди не народжуються з 

готовими особливостями мислення, пам’яті, волі й т.ін. Все це вони 

здобувають прижиттєво, привласнюючи соціальний досвід та виявляючи 

його особистісно. Психіка при цьому формується не як набір абстрактних 

функцій: пам'ять, мислення, увага й ін. Нові психічні явища або ж утворюють 

самостійні види психічної діяльності, або входять в якості компонентів в інші 

види діяльності. Так, увага, не утворюючи самостійної діяльності, виконує в 

ній контрольну функцію (П.Гальперін, С.Кобильницька) [7]. Аналогічно 

пам’ять забезпечує співвіднесення дій у часі: минуле й сучасне, сучасне й 

майбутнє (В.Ляудіс) [15]. 



Підхід до процесу учіння, як до діяльності, вимагає також принципово 

іншого розгляду співвідношення знань та умінь. Знання не повинні 

протиставлятися вмінням, а розглядатися їх складовою. Знання не можуть 

опановуватися й зберігатися поза діями суб’єкта учіння. 

Критерій знань також невіддільний від дії, чи її сукупностей. Знати – 

завжди виконувати певну діяльність чи дію, пов’язаних із даними знаннями. 

Знання – поняття відносне. Якість засвоєння знань визначається 

різноманітністю й характером видів діяльності, в яких знання можуть 

існувати й існують. 

Отже, замість двох проблем – передати знання й сформувати вміння 

для їх застосування – перед учінням тепер стоїть одна: сформувати такі види 

діяльності, які з самого початку включають у себе задану систему знань і 

забезпечують їх використання в попередньо передбачених межах. 

Згідно з принципом соціальної природи психічного розвитку людини, 

психологічна педагогіка має послуговуватися тим, що пізнавальні 

можливості  суб’єкта учіння не вроджені, а набуті. Не апостеріорні, а 

апріорні. Вони формуються, розвиваються в процесі учіння. Задача науки – 

виявити умови, що забезпечують розвиток і реалізацію пізнавальних 

здібностей.   

Теорія учіння з огляду психопедагогіки має спрямовуватися на 

вивчення законів переходу явищ суспільної свідомості в явища свідомості 

індивідуальної. У тих випадках, коли затребувані види дій не описані як 

компоненти соціального досвіду, а існують  лише як факти індивідуальної 

свідомості, необхідно знаходити шляхи їх виявлення й фіксації, бо без цього 

вони недоступні засвоєнню. 

Принцип єдності психіки й зовнішньої діяльності вказує єдиний шлях 

розвитку пізнавальної діяльності. Тут неважливо вирішувати первинність чи 

вторинність матеріального чи психічного, бо вони в парадоксі відношень 

"куриці й яйця"4. Нові види пізнавальної діяльності, які слід перетворювати 

як зовнішні чинники у внутрішні, психічні, залежать від рівня розвитку й 

пізнанності психічного, внутрішнього, від якого залежить зовнішнє 

сприймання і на цій основі – внутрішнє розуміння. Психологічна педагогіка 

повинна виявляти також основні лінії процесу перетворення зовнішньої, 

матеріальної форми пізнавальної діяльності у форму внутрішню, психічну і 

навпаки. 

Велику роль у вияві пріоритетів психопедагогіки відіграв К.Ушинський 

(1824-1870). У праці "Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної 

антропології" [20], в якій запропонована цілісна концепція розвитку людини, 

дитина знаходиться в центрі виховання й учіння. Вирішальне значення 

відводиться її вихованню. Психолого-педагогічні проблеми пам’яті, уваги, 

мислення, мови в процесі учіння виступають в якості предметів спеціального 

аналізу й основної задачі – їх розвитку. За К.Ушинським, розвиток мови, 

                                                 
4 Не в історичності їх походження, а в історичності їх існування й виявів. 



мовлення дитини, її слова пов’язані з розвитком її мислення, є важливою 

умовою формування її уявлень, понять, особистості в цілому.   

Задалеко від виходу в світ перших книг з педагогічної психології 

П.Каптєрєва  (1877 р.) і Е.Торндайка   (1903 р.) І.Песталоцці (1746-1827) 

закликав "вілчутною необхідністю психологізувати педагогіку". Такий підхід 

суттєво відрізняється від "педагогізації психології". І це відзначив 

П.Каптєрєв у праці "Дидактичні нариси. Теорія освіти" (1-е видання 1885 р.): 

"Песталоцці розумів усе учіння як справу творчості самого учня, усі знання – 

як  розвиток внутрішньої діяльності, як акти самодіяльності, саморозвитку" 

[13,294]. Характеризуючи психолого-педагогічний підхід до освіти 

засновника методу виховального учіння І.Гербарта (1776-1841), П.Каптєрєв 

вбачає в ньому одного з зачинателів психопедагогіки. "…Дидактика Гербарта 

має суттєві достойності: вона дає психологічний аналіз педагогічного методу, 

вона серйозно ставить надзвичайно важливе питання про інтерес учіння, вона 

нерозривно зв’язує  учіння й виховання" [13, 316].  

Творчість А.Дистервега (1790-1866) утримує в собі, за П.Каптєрєвим, 

психологічно орієнтовані положення сучасної йому педагогічної практики. 

Дистервегу належить теза про вирішальну роль педагога, вчителя в 

освітньому процесі. Він розглядає навчальний процес як єдність учня – 

суб’єкта учіння, вчителя, який навчає засобами предмета й умов учіння. 

Самовдосконалення, врахування особливостей суб’єкта учіння і енергійність 

дій педагога – запорука й основа виховального учіння. "…Численні 

дидактичні положення Дистервега за їх виразністю, визначеністю, 

стисненістю і разом педагогічною практичністю й тямущістю… увійшли в 

підручники дидактики і стали положеннями повсякденної педагогічної 

практики [12,324]. 

Виключний, за своєю значущістю, внесок в розробку основ 

психологічної педагогіки зробив російський педагог П.Каптєрєв (1849-1922). 

Педагогізувавши психологію, він прагнув ожиттєвити заповіт Песталоцці 

психологізувати педагогіку. Вчений добре розумівся в тому, що лише 

вчитель-майстер є єдиною визначальною силою критерію якості освіти як 

єдності учіння й виховання у взаємодії вчителя й учня. Із психологічної 

точки зору він розглядав педагогічну працю й підготовку вчителя, 

естетичний розвиток учнів. Суттєво, що сам освітній процес розглядався 

Каптєрєвим із психологічної позиції, про що безпосередньо свідчить назва 

другої частини книги "Дидактичні нариси…" – "Освітній процес – його 

психологія". Освітній процес, на його думку, є "виявленням внутрішньої 

самодіяльності людського організму, розвитком здібностей" і ін. [13, 340-

345].  

П.Каптєрєву належить заслуга фундаментального аналізу праць не лише 

провідних дидактів світу, але й представників так званої експериментальної 

дидактики, посутньо, експериментальної психології в учінні й для учіння. 

Основним завданням авторів цих робіт вчений вважав дослідження розумової 

роботи учнів, значення руху (фізичного й досвідного) в розумовій роботі, 

предметних і словесних уявлень учнів, типів обдарованостей учнів. 



Психологічна педагогіка є міждисциплінарною, самостійною сферою  

знань, що базується на наукових принципах загальної, вікової, соціальної, 

педагогічної психології, психології особистості, теоретичної й практичної 

педагогіки. Вона має власну історію становлення й розвитку, аналіз якої 

дозволяє зрозуміти сутність і специфіку предмета її дослідження. 
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РОЗДІЛ  2 

 

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В 

ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ  УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ 

ПЕДАГОГІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ –ХХ СТ. 

 

 3.1. Сутність педагогічної майстерності в працях видатних 

просвітників другої половини ХІХ ст. 

 

 Сучасні дослідники історії становлення та розвитку української 

національної культури В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко 

відзначають, що “…напередодні українського національного відродження 

протягом попереднього історичного періоду разом із втратою елементів 

державності було знекровлене і самостійне українське життя взагалі, яке 

спиралося на тісну взаємодію  козацького, духівницького, міщанського та 

селянського станів у межах наданих їм автономних прав, що передбачали 

можливість зміни суспільного статусу” [19, с. 392].  Характеризуючи 

соціально-економічні, політичні й культурні умови розвитку українських 

земель цього періоду, М. Євтух вказує на відсутність цілісності українського 

народу, який був насильно розірваний на декілька частин. Етнічні українські 

землі – Лівобережна, Правобережна, Слобідська та Південна Україна, 

Галичина, Буковина та інші входили  до складу Росії, Австрії, Угорщини, 

Польщі, не становлячи собою єдиної української держави [12, с. 3]. Кінець 

ХVІІІ – друга половина ХІХ ст. в Україні, як і в Російській імперії, був 

періодом кризи феодально-кріпосницької системи господарювання, а також 

неухильного розвитку капіталістичних відносин, що, в свою чергу, 

потребувало освічених і кваліфікованих працівників. Цей процес стимулював 

розвиток мережі навчальних закладів і кількості учнів у них. Уже на початку 

ХІХ ст. Міністерством освіти, яке почало діяти з 1802 р., було здійснено 

систематизацію всіх навчальних установ і затверджено чотири типи шкіл: 

парафіяльні, повітові, губернські, університети [19, с. 398]. 

 Усі вищезазначені чинники, як соціально-економічні, так і суспільно-

політичні, вказували на гостру потребу в наявності високоосвічених і 

професійних педагогічних кадрів для задоволення всіх освітніх процесів. 

Центрами підготовки вчителів стають Києво-Могилянська академія, 

Чернігівський, Харківський та Переяславський колегіуми, а пізніше – 

Харківський, Київський та Львівський університети. Досліджуючи історію 

становлення української національної школи, Т. Усатенко підкреслює  

пагубний вплив імперської політики царського уряду  в царині небувалої 



русифікації, що охопила всю систему освіти й культури. Давні українські 

школи російський уряд перетворював на суто духовні, а у нових викладання 

велося лише російською мовою, яку навіть її українські прихильники 

іменували “руськім нарєчієм”. Укази Петра І про заборону друкування у 

Малоросії (російська імперська назва України) будь-яких книг українською 

мовою, переведення викладання у Києво-Могилянській академії на російську 

мову, зруйнування Запорозької Січі, ліквідація полкового адміністративного 

устрою і запровадження губерній – свідчило про духовне та інтелектуальне 

пограбування України [49, с. 90]. 

 Але, незважаючи на утиски з боку царського уряду, соціально-

політичні суперечності породжували нові ідеї, що знаходили своє 

відображення у філософських творах представників прогресивного напрямку 

і стосувались проблем організації, принципів і методів навчання та 

виховання дітей [29, с. 107]. Важливе місце в них відводилося особистості 

вчителя, його професійним і загальнолюдським якостям, умінням і навичкам, 

необхідним у щоденній взаємодії з учнями і шкільним колективом.  Передові 

педагоги-практики, філософи, діячі культури, представники духовенства  

кінця ХVІІІ – другої половини ХІХ ст. – епохи Російського Просвітництва, як 

називають цей період історики,  прагнули до переосмислення християнського 

вчення, формування нової високоосвіченої світської особи. І тільки звертання 

до кращих західноєвропейських зразків розбудови шкільної справи з 

урахуванням національних особливостей сприяло реалізації поставлених 

завдань [30,с. 108]. 

П.Д. Юркевич (1826–1874 рр.) 

  Проблематика становлення особистості вчителя-майстра знайшла своє 

відображення у науково-філософських поглядах видатного українського 

мислителя, філософа й педагога П. Юркевича. Основою вчення П. Юркевича 

є “філософія серця” – оригінальна філософська система, яка ґрунтується на 

вченні про “серце” як символ внутрішнього світу людських переживань. У 

праці “Серце і його значення в духовному житті людини” філософ стверджує, 

що мислення не вичерпує всієї повноти духовного життя. Людина пізнає 

навколишній світ з допомогою розуму, а пізнати красу й таємничість світу 

можна тільки серцем як центром усіх “пізнавальних дій”. За П. Юркевичем, 

розум – вершина, а серце – коріння духовного життя [48, с. 295].  Виходячи із 

власних філософських міркувань, працюючи викладачем філософії та історії 

філософії Київської духовної академії, П. Юркевич захоплюється вивченням 

проблем педагогічної науки, логіки, психології, що з часом стали 

найулюбленішим предметом його занять. 

 Одним із найвідоміших педагогічних творів П. Юркевича є “Читання 

про виховання”. Це записки, видані для слухачів учительських семінарій 

військового відомства, які вивчали курси педагогіки і психології. Саме в цій 

праці філософ дає характеристику професії вчителя: “Педагог, як і лікар, 

повинен мати ґрунтовну теоретичну підготовку, не покладаючись на власний 

досвід” [54, с. 6].  Однією із найважливіших категорій виховання, на думку 

вченого, є уява учня і вчителя, тобто вміння поставити себе на місце іншої 



людини, сприймати її думки, почуття та переконання. Даючи поради 

майбутнім учителям щодо виховання та навчання дітей, П. Юркевич 

розвиває філософсько-педагогічну думку про уяву, як основну категорію 

педагогічної майстерності педагога: “Дитина більше, ніж дорослі й учителі, 

любить відчувати речі та мріяти про них. Ці мрії є основою всякого сильного 

мислення і розуміння. Почуттєва уява сприяє прагненню дитини до знань. 

Лише дитячому серцю доступна неоціненна радість знання в таких широких 

розмірах, в яких вона незнайома більшості батьків та вчителів... Якщо 

педагог має в собі часточку описаних дитячих прагнень, і якщо він поєднує їх 

з мистецтвом і силою своєю, то йому природно легко буде перетворити  

допитливість дітей у волю, або в постійну рішучість віддавати сили 

розумовій праці, боротися із негативними відчуттями, які повсякчас 

виникають при всякій дії... Вчитель навчає дітей, повідомляючи різноманітні 

відомості, але ще більше він навчає їх власним духом і моральним 

вираженням усієї своєї особистості, досконалістю тих форм, якими 

користується в процесі викладання” [54, с. 194]. 

 Особистості вчителя-майстра у творчій педагогічній спадщині 

П. Юркевича відведено чільне місце. У розділі “Загальні основи дидактики” 

“Читань з педагогіки” вчений акцентував увагу на таких моментах 

професійної діяльності вчителя: “Слід викладати з почуттям любові й 

гідності. Не треба бути лише вправним постачальником знань, тому що учні 

споглядатимуть у його особі лише вульгарність і  негативні риси, які неварті 

уваги. Педагог повинен бути вимогливим до себе: наполегливість, 

старанність, зосередженість мають сприйматися учнями в його діях. Будь-які 

дії вчителя повинні викликати живу емоційну зворотну реакцію вихованців.  

Педагог повинен спонукати учнів до процесу учіння” [54, с.195]. 

“Вихователю, – на думку П. Юркевича, – у власному серці слід мати 

людяності на стільки, щоб осягнути всі істини, доброту, почуття прекрасного 

в оточуючих його дітях і насичувати  цією “найдосконалішою їжею” дух 

вихованця” [53, с. 232]. 

 П. Юркевич рекомендує вчителям звертати належну увагу на вправне 

використання елементів зовнішньої педагогічної техніки – міміки і 

пантоміміки в процесі викладу навчального матеріалу. Він вказував: 

“...особливо треба бути розбірливим і демонструвати вираз суворості чи 

лагідності на обличчі, щоб викликати в учнів симпатію, або антипатію до тієї 

чи іншої історичної особистості, яку вивчають на заняттях учні. В цьому 

виявляється велика виховна сила впливу вчителя на учня. Але ті вчителі, які 

хворі на моральну апатію чи скептицизм, не мають права викладати учням 

гуманітарні науки ” [53, с. 175]. 

 Оригінальними, з точки зору професійної досконалості вчителя, є 

методичні вказівки П. Юркевича щодо його культури мовлення в навчальній  

діяльності: “Володіти мистецтвом мови може лише той учитель, який 

здатний художніми описами і розповідями розбудити в учнів почуття, 

розширити їхній кругозір. Мовлення вчителя повинне бути цілісним, ясним і 



чітким, гармонійним. Серце учнів любить акорд, а не окремі тони. Питання, 

як вихори, повинні злітати над класом і збуджувати увагу дітей” [9, с. 406]. 

 У справі навчання й виховання П. Юркевич особливу роль відводив 

учителеві, вважаючи його посаду найпочеснішою серед інших Дві суттєві 

риси вирізняють у поглядах Памфіла Даниловича моральну особистість 

учителя: авторитет і любов [48, с. 297]. Йому належить заслуга привнесення 

в педагогічну думку нових ідей педагогічної майстерності вчителя, які були 

сприйняті не лише вітчизняною, але й зарубіжною педагогікою. 

 Буржуазні реформи системи освіти 60-х років ХІХ ст. сприяли 

розвиткові початкової школи, а це, в свою чергу, вимагало розробки системи 

підготовки педагогічних кадрів. Саме в цей період велися гострі дискусії на 

сторінках спеціальних наукових та періодичних видань про роль учителя у 

суспільстві, осмислювались проблеми сутності педагогічної майстерності у 

праці педагога та його професійній підготовці. Одним із активних ініціаторів 

демократичного  педагогічного руху, на думку С.Г. Мельничука, був 

М.І.Пирогов [31, с. 15].  

 

М.І. Пирогов (1810–1881 рр.) 

Вчений стверджував, що кожен учитель школи будь-якого ступеня 

лише тоді відповідає своєму призначенню, коли водночас із викладанням 

виховує учня [46, с. 181]. А звідси випливає, що  вчитель повинен бездоганно 

володіти предметом, який викладає у школі для здійснення ефективного 

впливу на особистість учня. М. Пирогов був переконаним: педагогові 

потрібно не лише знати предмет, а й володіти способами його викладання, 

методами та прийомами впливу на вихованців. Учений відзначав: “Учителеві 

слід пам’ятати, що учнів він виховує не лише через  викладання, а й через 

власну поведінку, через особистісні якості. Запорукою істинного успіху в 

навчанні і вихованні є животворні освітні сили особистості наставника” [46, 

с. 193].  

 Досліджуючи проблеми педагогічного професіоналізму в історії 

освітньо-виховних систем України, Н. Гузій особливу уваги приділяє 

поглядам М. Пирогова на сутність педагогічної майстерності вчителя, 

наголошуючи, що вчений трактував педагогічне мистецтво вчителя як 

багаторівневе явище і вважав, що в педагогіці, піднесеній до мистецтва, як і в 

будь-якому іншому мистецтві “не можна міряти усіх учителів однією 

міркою”, а також виділив низку критеріїв для їх оцінювання. До них була 

віднесена творчість учителя, його прагнення до пошуку більш досконалих 

методів роботи, вміння ефективно поєднувати слово і наочність, враховувати 

вікові й індивідуальні особливості учнів, спроможність утримувати їхню 

увагу. Водночас М. Пирогов вважав педагогіку не лише мистецтвом, а й 

наукою, і вказував на реально існуюче недооцінювання “науки учити й 

освічувати”, на те, що “небагато вчителів володіють мистецтвом учити і 

навіть не розуміють його важкість” [8, с. 13].  

 Як відзначає у своїх дослідженнях В. Смірнов, М.Пирогов, ведучи мову 

про фахову підготовку вчителя, виділяв ряд першочергових заходів, а саме: 



1. Велике значення для педагога має самостійна робота над підвищенням 

рівня знань, в системі якої він особливого значення надавав творчим 

пошукам у поєднанні із щоденною практичною зайнятістю вчителя в 

школі. 

2. Пирогов рекомендував учителям відвідувати уроки своїх колег, 

запрошувати їх на власні уроки, брати участь в обговоренні і 

рецензуванні діяльності учителя у процесі педагогічної взаємодії з 

учнями. 

3. Учений вважав, що для досягнення високого рівня педагогічного 

впливу вчителя на вихованців  слід постійно вести боротьбу з проявами 

бюрократизму. “Там де є чиновник, бюрократ, там немає справжнього 

педагога (наставника), там не може бути істинного виховання дітей і 

підлітків” [46, с. 183].  

 На думку А. Мусіна-Пушкіна, Микола Іванович у своїх педагогічних 

поглядах важливу роль надає вмінням учителя володіти увагою та уявою 

вихованців. “Для успіху навчання необхідна увага, яку потрібно розвивати з 

ранніх літ. Увага – це нитка така тонка, що вона враз може обірватися, якщо 

не дотягнеш, або перетягнеш”, – звертався він до майбутніх працівників 

освіти [33, с. 17]. Для керування увагою учнів М. Пирогов рекомендував 

учителям вміти впливати на почуття вихованців через слово: “Слову ми 

зобов’язані, воно стоїть над почуттями. Вихователю необхідно орудувати 

словом так, щоб воно слугувало не лише для усвідомлення навчального 

матеріалу, а й впливало на інші, глибші сторони дитячої душі, які приховані 

під натиском зовнішніх почуттів. Захоплююче слово вчителя, інтерес до того, 

що педагог викладає на уроці, є невід’ємною умовою підвищеної уваги і 

самодіяльності учня в шкільній обстановці ” [33, с. 18].  

 Будучи куратором Київського навчального округу в 60-х роках ХІХ ст., 

М. Пирогов для вдосконалення педагогічної майстерності вчителів 

запроваджує екстраординарні засідання педагогічних рад, на яких 

обговорювались способи викладання різних предметів, засоби виховного 

впливу вчителя на учнів. Видатний педагог переконував, що екстраординарні 

педагогічні засідання і циркуляри, які містили виклади педагогічного досвіду 

наставників проводяться із такою метою: 1) надати можливість гімназійним 

наставникам вільно, відверто і безпристрасно обговорити різноманітні 

педагогічні способи викладання; 2) ознайомити найближчі вищі заклади 

педагогічної освіти із провідними методиками наших учителів; 3) надати 

матеріал теоретикам педагогічної науки для її розвитку і практичного 

втілення передових ідей; 4) уніфікувати новітні технології навчання і 

виховання для керівників освітньою галуззю Київського округу [1, с. 260].  

 М. Пирогов багато зробив для розбудови підготовки вчительських 

кадрів і якісного її поліпшення в Одеському та Київському навчальних 

округах, палко підтримував педагогів – майстрів своєї справи, обстоюючи 

єдність загальнолюдського і професійного розвитку особистості педагога. 

  

П.Г. Редкін (1808 – 1891 рр.) 



Про вчителя-майстра йдеться також у творчості випускника 

Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька, а згодом – професора 

Московського та ректора Санкт-Петербурзького університетів, а також 

голови Петербурзького Педагогічного товариства П.Г. Редкіна. Головною і 

найулюбленішою справою знаного юриста, історика права ХІХ ст. було 

викладання, яке принесло йому широку популярність серед студентства 

Москви і Санкт-Петербурга. Його жива та енергійна мова, що часто 

звеличувалася до ліричності, проповіді любові до науки, правди і 

справедливості зворушливо діяли на аудиторію. Студенти говорили про 

П. Редкіна, що він “священнодійствував” на кафедрі [9, с. 322].  

 Петро Георгійович палко доводив необхідність спеціальної підготовки 

вчителів і вихователів. Він вважав, що майбутній педагог повинен ґрунтовно 

бути ознайомленим із фізичною і духовною природою людини, з умовами 

навчання і виховання. Серед основних рис особистості вчителя-вихователя 

він виділяв справедливість та служіння істині [11, с.74].  

  В особі П. Редкіна були поєднані  широка європейська освіта, з одного 

боку, і цілісний характер, високі моральні якості його серця, сталість ідеалів, 

любов до праці, живої діяльності – з іншого. Тому його педагогічні погляди 

на роль учителя у вихованні підростаючого покоління, викладені в 

численних наукових статтях, знаходили схвалення і розуміння передової 

педагогічної громадськості. “Яким чином підготувати справжніх народних 

учителів? Звання народного учителя – це є окрема спеціальність і готувати до 

неї повинні високоосвічені професіонали в спеціальних вищих педагогічних 

закладах, а не класичних і реальних гімназіях  та університетах”, – відзначав 

учений [39, с. 281]. П. Редкін обґрунтував сутність особистості вчителя. Він 

зауважував: “Під особистістю іноді розуміють просто зовнішність учителя, 

його манери, рухи, поставу та ін., звертаючи увагу на приємну чи неприємну 

особистість, навіть часто визначають за зовнішніми ознаками здібності, 

знання, майстерність як учителя, так і інших. Але поряд із зовнішніми ми не 

можемо нехтувати внутрішніми рисами педагога. Є вчителі, у яких 

зовнішність зовсім неприваблива, в гурті вони наводять нудьгу, але на уроці, 

в класі є такими майстрами, що їхні заняття стають дивовижними, 

магічними, а слухачі забувають про зовнішність наставника і знаходять 

позитивні почуття навіть у його зовнішній непривабливості. Гармонійне 

поєднання всіх внутрішніх рис свідчить про те, що це хороший учитель із 

сукупністю розумових та моральних здібностей, що виявляються в процесі 

викладання та підкреслюють відданість професійному покликанню, яке 

вчитель вважає для себе священним і в якому вбачає життєвий смисл, – це і є 

та особистість педагога, сповнена життя, абсолютно реальна, яка  може 

приємно вражати і впливати на почуття учнів” [39, с. 282].  

  

К.Д Ушинський (1824 – 1871 рр.) 

Логічний розвиток педагогічних ідей на теренах царської Росії другої 

половини ХІХ ст. призвів до виникнення національного напрямку в новій 

російській педагогіці. Вітчизняні теоретики і практики освітньої галузі, які 



майже всі, без винятку, ознайомлювалися зі шкільною справою на заході 

Європи, зустрічали там досить визначений національний характер шкіл та 

вищих педагогічних закладів. Скасування кріпосного права в Росії, доба 

економічного піднесення загострили, на думку Т.Усатенко, боротьбу між 

двома напрямами у вітчизняній педагогіці й громадсько-політичній думці: 

метою першого були загальнолюдські ідеали; другий входить корінням у 

“народ” [49, с. 102]. 

 Представником  другої, “народницької”, течії, засновником вітчизняної 

наукової педагогіки був К.Д Ушинський. К. Ушинський підійшов до 

розробки теорії педагогіки як широко освічений мислитель, озброєний 

знаннями фізіології, психології, філософії і педагогіки. Відкидаючи 

умоглядну, кабінетну побудову педагогічної теорії, вчений застерігав проти 

емпіризму в педагогіці, справедливо вказуючи, що не досить спиратись 

тільки на особистий, хоча б і вдалий, досвід виховної роботи. Він вимагав 

єдності теорії і практики [21, с. 221]. 

 К. Ушинський високо оцінював особистість учителя, справедливо 

вважаючи, що вплив педагога на учнів становить ту виховну силу, яку не 

можна замінити ніякими статутами і програмами, ніякою організацією 

навчальних закладів. Він писав: “...особа вихователя найважливіша в справі 

виховання” [21, с. 235]. Розмірковуючи над особистісними рисами педагога, 

К. Ушинський великого значення у численних статтях та педагогічних творах 

надає формуванню основ педагогічної майстерності педагога-вихователя. Він 

вказував, що діяльність учителя більше, ніж будь-яка інша, потребує 

постійного піднесення: вона зовнішньо одноманітна, її наслідки помітні 

нескоро. В ній є сильна небезпека, що викладаючи з року в рік одне і те ж, 

можна “втягтися і вести викладання механічно”. К. Ушинський застерігав 

педагогів від цієї небезпеки, закликав їх до постійного руху вперед. Зовні 

роль шкільного педагога скромна, але він повинен усвідомлювати суспільне 

значення своєї праці. “Насамперед і понад усе наше народне виховання 

потребує людей, здатних до цієї великої справи, потребує народних учителів 

– народних не тільки тому, що вони вчать народ і в народних школах, а тому, 

що вони вийшли справді з середовища народу, винесли з собою його 

найкращі характеристичні риси”, – говорив К. Ушинський про вчителя [21, 

с. 236]. 

 Костянтин Дмитрович у своїй праці “Про користь педагогічної науки” 

торкається питання сутності педагогічної майстерності вчителя, обстоюючи 

думку про підготовку спеціальними освітніми закладами майбутнього 

професіонала, фахівця, майстра виховної справи: “Чому від вихователя 

можна не вимагати попередньої підготовки до своєї справи, віддаючи все на 

його особисту спостережливість та його особистий досвід? Хіба справа 

виховання менш важлива, ніж справа медицини? Хіба предмет виховання, 

душа людська, не має так само своїх законів, як і предмет медицини – тіло? 

Чому анатомія, фізіологія, патологія можливі для тіла і непотрібні для душі? 

Хіба душа, як і тіло, не має свого організму, не розвивається за внутрішніми 

своїми законами, не зазнає відхилень від нормального стану? ...Результати 



поганої медицини видніші: вони відчутні; але результати поганого виховання 

не менш істотні, і якщо вони не такі помітні, то тільки тому, що на них 

менше звертають увагу... Ні медицину, ні педагогіку не можна назвати в 

точному розумінні цього слова. Ні тієї, ні тієї не можна навчитися, як 

навчаються математики, астрономії, хімії, анатомії та фізіології тощо. І 

медицина, і педагогіка, крім обізнання з науками в галузі філософії та 

природознавства, вимагають ще вміння застосувати ці знання до справи: 

безліч фактичних відомостей, що не становлять власне науки, розвитку 

спостережливості в певному розумінні і навички” [20, с. 213–214]. 

К. Ушинський обґрунтовує одним із перших в теорії і практиці педагогіки 

поняття “виховна майстерність”, вкладаючи у його смисл уміння вчителя 

розуміти душу дитини в її явищах, свідоме ставлення до мети і предмета 

виховання. “...Від кожного педагога-практика можна і треба вимагати, щоб 

він сумлінно й свідомо виконував обов’язок свій та, взявшись за виховання 

духовної сторони людини, вживав усіх залежних від нього засобів, щоб 

ознайомитися якомога ближче з предметом діяльності всього свого життя”, – 

у такому контексті К. Ушинський вирішував питання про специфіку 

педагогічної майстерності [20, с. 216]. 

 Класик педагогічної науки, як пише у своїх роботах С. Мельничук, 

глибоко усвідомлював, що вчитель повинен бути не тільки викладачем тих 

чи інших дисциплін, але й вихователем; повинен любити свій фах, ставитися 

з почуттям великої відповідальності до справи виховання; він має бути 

високоосвіченою людиною, знати педагогіку і психологію, володіти 

елементами педагогічної майстерності і педагогічним тактом. Для цього в 

статті “Проект учительської семінарії” (1861 р.) К. Ушинський докладно 

розробив план підготовки вчителів для початкових шкіл, в якому важливе 

місце відводилося основам навчання педагогічної майстерності в системі 

загальнопедагогічної підготовки. В основу авторського проекту покладені 

вимоги, яким, на його думку, повинен відповідати вчитель-майстер: 

– майбутній педагог у процесі його підготовки повинен не лише 

бездоганно володіти знаннями з обраного фаху, й “вміти гарно писати, 

малювати, читати ясно і виразно,...і навіть співати. Лише тоді він буде в 

змозі повідомляти своїм учням відомості, необхідні або корисні для 

них у житті; 

– у системі підготовки вчителів необхідно передбачити підготовчу 

школу, яка б готувала абітурієнтів для учительської семінарії. Саме в 

таких класах потрібно ввести співи, малювання, креслення, каліграфію; 

– вокальні, інструментальні концерти, музично-літературні вечори і 

спектаклі семінаристів “сприяють створенню того мирного, діяльного і 

облагородженого життя закладу, яке так сильно впливає на характери 

молодих людей”, а отже, сприяє формуванню в них елементів 

зовнішньої і внутрішньої педагогічної техніки; 

– обов’язковість хорового співу у педагогічному закладі для вчителів,  

сприяє розв’язанню одного із надзвичайно важливих педагогічних 

завдань – вихованню почуттів. У пісні, і особливо хоровій, є взагалі не 



лише щось збуджуюче і освіжаюче людину, але щось таке, що 

організовує працю, приваблює співаків до дружньої справи, “ось чому 

потрібно ввести пісню: вона кілька окремих почуттів зливає в єдине 

міцне почуття і кілька окремих сердець в одне дуже чуттєве серце, а це 

дуже важливо в школі, де загальними зусиллями перемагають труднощі 

в навчанні. Пісня виховує душу, а особливо почуття, причому почуття 

чисто людські...  Який це могутній педагогічний засіб – хоровий спів !” 

[31, с. 22]. 

 Важливістю оволодіння елементами педагогічної техніки, вміннями 

впливати на хід педагогічної дії, збуджувати позитивні емоції, душевний стан 

учня К. Ушинський обґрунтовує необхідність організації педагогічних 

факультетів, де б готували викладачів педагогіки і вчителів середньої школи. 

Педагог був переконаний у тому, що на такі факультети треба здійснювати 

ретельний попередній добір молоді, яка має педагогічні здібності та вроджені 

нахили до вчительського ремесла. Відсутність навчальних посібників, 

спеціальної педагогічної літератури, де б розкривалася сутність професії 

вчителя, призводить, на думку К. Ушинського, до того, що “...молода 

людина, розумова діяльність якої достатньо збуджена, нелегко зважиться 

віддати своє життя такій роботі, про яку, здається, ніхто в суспільстві не 

думає, про яку не почуєш ні від кого жодного слова, не прочитаєш жодного 

рядка” [20, с. 218]. 

 Нехтування оволодінням елементами педагогічного впливу на учнів, 

відсутність спеціальних розділів чи курсів у системі професійної і практичної 

підготовки майбутніх учителів, які б сприяли формуванню педагогічної 

майстерності учительськими семінаріями і вищими педагогічними закладами 

кінця ХІХ ст. призводило до того, що випускники, які ставали на вчительські 

посади, тонули в рутині педагогічної праці, що в подальшому не приносила 

їм натхнення, а шкільна одноманітність присипала розум і призвичаювали їх 

до байдужості. К. Ушинський зауважує: “Подивіться, наприклад, на 

викладача, що, як кажуть, втягся в свою посаду. Він, здається, бере жваву 

участь у тому, що говорить: робить енергійні жести, багатозначно 

посміхається, грізно насуплює брови. Але не вірте цим жестам, цим 

усмішкам, цим юпітеровим бровам. Він так само посміхається, так само 

сердито прокидається, коли який-небудь пустун порушить його спокій. Після 

лекції, коли він приходить додому, серйозні життєві турботи, а можливо, і 

преферанс, залежно від смаку та віку, знову пробуджують його до життя. Як 

же вимагати, щоб у такого викладача учні зберегли піднесений стан, 

потрібний для всякого плідного навчання: вони тільки тихо, боячись 

розбудити вчителя, який дрімає, хоч і говорить” [20, с. 219]. 

 Про те, що елементів педагогічної майстерності, якими повинен 

керуватися вчитель у професійній діяльності, потрібно вчити на педагогічних 

факультетах, К. Ушинський неодноразово підкреслював у своїх працях. 

Оволодіння мистецтвом виховання є, на його думку, найважливішим 

завданням педагогіки. “Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, 

найскладніше, найвище й найнеобхідніше з усіх мистецтв. Мистецтво 



виховання на засадах  науки. Як мистецтво складне й обширне, воно 

спирається на безліч фундаментальних і складних наук; окрім знань, воно 

вимагає здібностей і нахилів; прагне до ідеалу, якого вічно намагаються 

досягти і який у цілому є  недосяжним, –  ідеал досконалої людини”, – саме 

так розглядав педагогічну професію видатний педагог-класик [36, с. 92]. 

Педагогіка як наукова теорія і педагогіка як мистецтво виступають у нього не 

як щось ізольоване одне від одного, а як дві сторони єдиного, цілісного 

явища суспільного життя.  

 Ставши на захист уроку, як основної форми навчальних занять, 

К.Ушинський визначив такі риси, що характеризують вдалий урок:  вміння 

рельєфно викласти провідну думку чи головний факт уроку;  забезпечення 

більш високої зацікавленості і активності учнів; наявність зразкового 

порядку та дисципліни. Звідси, на думку В.Смирнова, випливають 

дидактичні правила К. Ушинського: 

1. Урок – це організаційна форма навчання, в якій творчо застосовуються 

дидактичні правила. 

2. Чим досконаліше оволодіє вчитель теорією навчання і педагогічним 

мистецтвом, тим краще він зможе провести кожен урок. 

3. Уважна підготовка до уроку, ретельне продумування його змісту і 

визначення тих шляхів та засобів, які якнайкраще зможуть забезпечити 

успішне вирішення освітніх і виховних завдань, – провідне завдання 

вчителя-майстра [46, с. 225]. 

4. Успіх уроку залежить насамперед від того, наскільки зуміє вчитель 

оволодіти увагою учнів, бо увага – “єдині двері нашої душі, через які 

все, що є у свідомості, беззаперечно проходить” [36, с. 37]. 

 Своєю творчістю, розумінням сутності та значення педагогічної 

майстерності у формуванні особистості вчителя К. Ушинський заклав 

фундаментальні основи для подальшого її вдосконалення і розвитку, як 

невід’ємної складової в системі професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього педагога. 

  

М.О. Корф (1834–1883 рр.) 

Серед прогресивних земських діячів, поціновувачів освітньої доброчинної 

справи, таланту і професійної майстерності вчителя, був барон Микола 

Олександрович Корф. Як представник Катеринославського земства, в 1866 

році він виступив із доповіддю про необхідність широкої діяльності земства 

в царині народної освіти й організації вчительської семінарії. Головним  

обов’язком земства М. Корф  визначав зведення якомого більшої кількості 

народних шкіл, книгозбірень для самоосвіти вчителя, організації зразкових 

земських навчальних закладів, на базі яких можна було б улаштовувати 

педагогічні з’їзди та обмінюватися досвідом організації навчально-виховного 

процесу [43, c. 35]. 

 У своїх доповідях Катеринославському та Олександрійському земствам 

М. Корф намагався переконати, що “вся сила у вихованні й навчанні народу” 

і  земство повинно дбати, “аби підготувати здатний персонал учителів”. 



Олександрійське земство обрало барона М. Корфа земським членом у 

повітову шкільну Раду. В 1867–1869 рр. він у власному помешканні 

організовує перші курси для вчителів, де ознайомлював їх із прогресивними 

методами викладання, способами впливу на свідомість та почуття учнів.  У 

листі до князя Васильчикова М. Корф висловлює гарячу віру в необхідність 

підтримки місцевим самоврядуванням освітньої справи і підготовки 

педагогічних кадрів зокрема: “На це не може бути різних поглядів. Земці 

повинні триматися педагогіки, коли не хочуть задурно топити свої гроші, а 

педагоги повинні стати земськими людьми, які не хочуть свою справу на 

піску будувати” [2, с. 6]. 

 Микола Олександрович у своїх науково-педагогічних працях велику 

увагу приділяв проблемам становлення особистості вчителя і формуванню 

основ його педагогічної майстерності. “Гіркий учительський хліб, а 

зменшити його гіркість – наша головна задача.  Немає в нас нестачі 

співчуття, любові до справи, але нерідко не вистачає нам знання справи. Ви 

перестанете боятись учителя, ви полюбите його, і школа чи класна кімната, в 

яку вас заганяли стусанами і різками, стане для вас відрадою”, – звертався до 

учнів, батьків, вчителів у праці “Російська початкова школа” Микола 

Олександрович [9, с. 424].  

 Видатний педагог був глибоко переконаним у тому, що не кожна 

людина здатна викладати і виховувати. Для тих, хто прагне стати вчителем, 

необхідно організовувати якнайсуворіші професійні добори (при вступі до 

педагогічних вузів чи вчительських семінарій). М. Корф писав: “...при доборі 

вчителя слід звертати увагу не на те, що він знає, а на здатність особи до 

самопізнання, тобто на його загальний розвиток, уміння усвідомлювати ті 

факти, які він буде в подальшому викладати” [9, с. 426].  Виходячи з цього,  

вчений вважав, що вчителем може бути лише людина із різнобічними 

знаннями, яка володіє спеціальними професійними вміннями – мистецтвом 

навчання і виховання. М. Корф великого значення надавав вивченню 

педагогіки кожним, хто працює із дітьми: “При такому широкому 

трактуванні педагогіки, як науки і мистецтва, ми маємо справу власне не з 

однією наукою, а з одинадцятьма, які могли б входити, так би мовити в один 

цикл і утворювати „педагогічну енциклопедію” [22, с. 277]. 

 М. Корф висував надзвичайно високі вимоги до вчителя і виявляв 

постійну турботу про забезпечення школи достатньо підготовленими 

працівниками. Обґрунтовуючи риси особистості вчителя-майстра, Микола 

Олександрович наголошував: “У процесі навчання головну роль відіграє 

особа, яка навчає. Особливо відповідальним є трактування ролі вчителя 

початкової школи, бо в ній закладається фундамент людської особистості, від 

якого залежить подальша доля людини. Щоб зрозуміти цю відповідальну 

роль, педагогові потрібно отримати ґрунтовну і різнобічну освіту, не кажучи 

вже про те, що він повинен мати не лише фахові знання, але й уміння, тобто 

бездоганно володіти мистецтвом навчання. Але цього ще недостатньо. При 

наявності знань і вмінь повний успіх у навчально-виховній діяльності зможе 

забезпечити лише той учитель, який щиро і віддано любить дітей і повністю 



віддає себе, не шкодуючи душевних сил, для служіння цій справі” [46, 

с. 252]. 

 Для досягнення високого рівня педагогічної майстерності М. Корф 

радить педагогам і вихователям навчитися професійно здійснювати будь-яку 

педагогічну дію, яка впливає на почуття учнів. Він зауважує: “Якщо 

випадкова дія людини (вчителя) принесе йому (учню) задоволення, то 

захочеться ще раз повернутися до неї і вихованець буде прагнути це зробити; 

навпаки, якщо випадкова дія спричинить негативне відчуття, то людина 

хотітиме уникати її” [22, с. 291]. Разом із тим, кожна педагогічна дія, на 

думку М. Корфа, повинна збуджувати уяву учня. Вміти керувати уявою – 

одна із найважливіших професійних рис учителя. Великий педагог уяву 

порівнює із музичною гармонією: “Усі наші душевні сили налаштовані 

неначе за камертоном і утворюють милозвучний акорд; розвивайте їх 

водночас і ви допоможете ясності звуку, силі його довжини; якщо ж ви 

захочете трохи видозмінити звук, хоча б однією нотою із акорду, то ви 

утворите дисонанс; але ви покликані до гармонійного виховання цілісних 

особистостей” [22, с. 299]. 

 Необхідною умовою педагогічної майстерності вчителя М. Корф 

вважав володіння педагогічним тактом. Такт повинен сприяти створенню 

позитивної атмосфери на уроці, стати запорукою  доброти і співпереживання 

у процесі спілкування. Наставники-педагоги мають повсякчас пам’ятати про 

властивість вихованців виносити з кожного уроку, брати з кожної хвилини 

спілкування з учителем задоволення. “Усім відомо, що сміх приносить 

задоволення дітям, а насмішки – навпаки, незадоволення. Часто буває так, що 

вчитель ні в якому разі не допустить насмішки над собою. Але той же самий 

учитель піднімає на сміх свого учня. Так вчиняє педагог, помітивши, що 

більшість учнів почувають задоволення від насмішки над одним із учнів. 

Проте той учень, якого висміюють – плаче!” – наводить приклад 

застосування педагогічного такту у виховному впливі на класний колектив 

Микола Олександрович [22, с. 305]. 

 М. Корф ще за життя здобув гучну і почесну славу поборника і палкого 

організатора освітньої справи на засадах гуманізму та високого 

професіоналізму. На думку Н. Гузій, М. Корф накреслив у своїх працях 

модель особистості вчителя-майстра, що охоплювала такі риси, як інтерес до 

сільської громади, гуманістичну позицію, відданість педагогічній професії і 

дітям, знання предмета та методики його викладання, готовність до 

самоосвіти, моральні та розумові якості, мовні здібності, зовнішній вигляд, а 

також рекомендував методи і засоби підготовки вчителя [8, с. 15]. 

 Безліч цінних думок про педагогічну майстерність, професійне 

виховання вчителя, становлення особистості педагога та його роль у 

суспільному житті, викладених у спадщині провідних вітчизняних діячів 

науки, освіти, культури другої половини ХІХ ст. мали велике значення  для 

розбудови освітньої системи України, здійснювали вирішальний вплив на 

громадсько-педагогічний та суспільно-політичний рух тієї епохи, сприяли 

розвиткові середньої та вищої педагогічної освіти, створенню нових 



педагогічних освітніх закладів. Ідеї становлення і розвитку педагогічної 

майстерності були настільки вагомими, що не втратили свою актуальність і в 

наші дні. 

 

3.2. Теоретичні засади педагогічної майстерності вчителя в працях 

російських та українських учених кінця ХІХ–ХХ ст. 

 Кінець ХІХ ст. – особливий період в історії України. Саме в цей час 

відбулися найважливіші події в різних сферах життя суспільства, які значно 

вплинули на долю держави. На думку Е. Панасенка, цей період 

характеризується нечуваним творчим піднесенням у філософії та педагогіці, 

з’являються нові оригінальні ідеї та напрямки в системі підготовки 

вчительських кадрів [35, с. 40]. Передові діячі, відомі педагоги активно 

відстоювали національну сутність народної школи, виступали за 

реформування вітчизняної освіти, запроваджували нові прогресивні методи 

навчання. 

 Аналізуючи роль і місце вчителя у суспільстві, важливість його впливу 

на вихованців, володіння ним основами професійної майстерності, 

С.Золотухіна, розглядаючи підготовку педагогічних кадрів в історичному 

онтогенезі, звертає увагу на той факт, що саме наприкінці ХІХ ст. гостро 

постало питання значущості високої місії вчителя, з одного боку, і 

відсутності гарантій стосовно його особистості, його  фахової підготовки – з 

іншого [16, с. 103]. Суспільно-політичні, національно-культурні, 

індустріально-економічні чинники, стрімкий розвиток науки і техніки 

відігравали значну роль у процесі модернізації освіти розглядуваного 

періоду, а отже проблеми підготовки вчительських кадрів набули державного 

значення. Освітні реформи кінця ХІХ – початку ХХ ст. базувалися на 

світовому педагогічному досвіді. Популярність західноєвропейських 

традицій підготовки вчительських кадрів зумовлювалась розмаїттям 

інноваційних пропозицій численних зарубіжних педагогічних течій,  

об’єднаних відомими педагогічними напрямками “реформаторська 

педагогіка”: вільне виховання, експериментальна педагогіка та ін. [37, с. 128]. 

Накопичений вітчизняний досвід організації системи підготовки вчителів 

тоді давав змогу реалізувати кращі зразки у виробленні таких критеріїв 

оцінки особистісних і професійних якостей майбутніх педагогів, як 

методичні вміння і навички, стиль поведінки, майстерність взаємодії, які б 

повністю відповідали соціальному замовленню суспільства. 

 Учитель, як основна рушійна сила відродження та створення якісної 

нової системи освіти в Україні, привертав до себе пильну увагу видатних 

вітчизняних педагогів, письменників, філософів, державних та громадських 

діячів. Їх, на глибоке переконання  В. Хомич, об’єднувало спільне бажання 

сприяти розвиткові народної освіти, в якій би вчитель, озброєний 

найновішими досягненнями педагогіки і, володіючи необхідними 

професійними якостями та вміннями, посів  належне йому місце у суспільстві 

[50, с. 157–158]. 

 



С.І. Миропольський (1842–1907 рр.) 

 Сутності та специфіці формування педагогічної майстерності вчителя 

присвячені численні праці відомого українського вченого, викладача курсу 

педагогіки Харківської духовної семінарії, першого перекладача “Великої 

дидактики” Я. Коменського на російську мову, редактора журналу 

“Народное образование”, що видавався на кошти Святійшого Синоду 

С.І.Миропольського. Важливою заслугою Сергія Іринейовича було те, що він 

одним із перших видав працю, яка набула широкої популярності як у вищих 

педагогічних закладах, так і в духовних та світських педагогічних семінаріях, 

ставши своєрідним дороговказом студентам з педагогіки та методики. Праця 

носила назву: “Учитель, його покликання іриси, значення цілі і умови його 

діяльності у вихованні та навчанні дітей ”. “Ми далекі від думки, що яка б то 

не була книга зможе підготувати вчителя. Його готує життя, практика, 

самостійна праця”, – йшлося у передмові до праці С. Миропольського [32, 

с. 157–158]. 

 У своїх педагогічних поглядах С. Миропольський акцентував увагу на 

великому значенні покликання до вчительської праці: “Хто хоче вивчити 

мистецтво, той повинен мати до нього покликання і божий дар. В учителі 

важливою ознакою цього дару служать щира любов до дітей, любов до 

вчительської професії і особливо – радість та духовна насолода, що здатні 

випробовувати вчителя в його нелегкій праці” [5, с. 2].  

 Важливим елементом внутрішньої техніки педагога Сергій Іринейович 

вважав таку рису особистості педагога, як терпеливість. Вчитель має справу 

із дітьми і їхня душа  схильна до частих змін уявлень, розсіяності уваги, під 

час довгоплинних занять вони починають нудьгувати, вдаються до пустощів, 

неуважно сприймають навчальний матеріал. Звідси випливає необхідність 

виховати у майбутнього вчителя таку професійно значущу рису, як 

терпеливість. С. Миропольський вказує на специфічний стиль педагогічного 

спілкування педагога-вихователя у процесі взаємодії із вихованцями і 

називає його “дистанцією”. “Уявна відстань між учителем і дітьми досить 

велика, а тому від нього вимагається самозречення. Вчитель, який любить і 

знає свою професію, зуміє відкрити нові духовні сторони свого уроку, маючи 

справу не з машинами, а із живими істотами, навчання яких приносить 

задоволення і внутрішню радість”, – наголошував видатний педагог [32, с. 16 

–17]. 

 У багатьох працях С. Миропольського знайшли відображення провідні 

концептуальні засади педагогічної майстерності вчителя. Ним були 

обґрунтовані основні терміни, які повинні знати і розуміти майбутні вчителі: 

- “Міцність учительського характеру”. Педагогові треба мати 

твердий, сталий характер. “Якщо людина сьогодні забороняє те, що 

завтра з легкістю дозволяє; зараз сповідує одні правила, а завтра –

інші; сьогодні ліберальний, а завтра жорстокий; говорить  одне, а 

робить зовсім інше – який же це вчитель!” 

- “Справедливість”. Учителю не слід мати улюбленців, яким 

прощалися б усі провини. Йому треба принципово ставитися до всіх 



учнів без винятку, особливо при  заохоченнях та покараннях. Дії 

учнів педагог мусить оцінювати з гордістю, уникаючи педантизму 

та формалізму. 

- “Приязність”. Хороший учитель ставиться до дітей ласкаво і 

приязно. Ці риси притягують дітей до педагога. Навпаки, надмірна 

суворість, крик, сварка їх відштовхують. Але така приязність не 

повинна бути надмірною, переходячи в сентиментальність і 

загравання. Вона має бути щирою, виходити із доброго, люблячого 

серця вчителя, в окремих випадках поступаючись засобам суворості. 

Учителеві потрібно запастись такими рисами, як самовладання і 

незворушний спокій духу. Гідність та рішучість дій педагога 

повинні супроводжуватись повсякчас з веселою і ласкавою 

поблажливістю, свіжістю і живістю духу – із спокоєм та 

озважливістю [32, с. 23– 26]. 

 С. Миропольський активно займався розробкою теоретичних засад 

педагогічної майстерності вчителя. Важливого значення він надавав 

зовнішності педагога, жвавості та енергії у процесі викладання. Говорячи про 

зовнішню техніку наставника-вихователя, Миропольський акцентував увагу 

на таких її особливостях: “Діти є досить уважними до тих, хто навчає. Тому 

хороший учитель повинен бути вимогливим до свого зовнішнього вигляду. 

Простота і охайність є найприйнятнішими для педагога. Зовнішність 

високопрофесійного вчителя характеризують такі риси: поважність, 

спокійність і статечність  рухів, тверда хода, відкритий погляд, виразна мова, 

вміння тримати себе з гідністю і водночас із ласкавим і приємним виразом 

обличчя” [32, с. 27]. 

 Серед зовнішніх рис особистості вчителя С. Миропольський особливо 

виділяв жвавість при викладі навчального матеріалу. У своїй хрестоматії, 

даючи поради майбутнім учителям, учений так висловлювався про значення 

жвавості у роботі кожного без винятку педагогічного працівника: “Жвавість 

думки і мовлення є природнім даром, а жвавість спілкування – результат 

темпераменту. Діти, за своєю природою, вирізняються жвавістю, тому 

вчитель млявий наводить на них нудьгу, причому сам мучиться від  дитячої 

рухливості. Але природна відсутність жвавості може бути компенсована 

старанням і вивченням педагогічного мистецтва” [32, с. 28]. Як бачимо, 

Сергій Іринейович був глибоко переконаним у тому, що майбутнього вчителя 

необхідно ретельно готувати до педагогічної праці, а особливе значення в 

системі професійно-педагогічної підготовки  має займати “Мистецтво 

викладання”. 

 С. Миропольський був усебічно розвиненою людиною. Поряд із 

педагогічною діяльністю він захоплювався природничими науками. 

Протягом усього життя зберіг палку любов до природи. Крім того, Сергій 

Іринейович був надзвичайно музикальною натурою – любив і розумів 

музику. Сам добре грав на скрипці, створив у Харківській недільній школі 

духовий оркестр, написав багато науково-методичних статей з проблем 



естетичного виховання, зокрема з питань музичної освіти майбутніх учителів 

[17, с. 52–53]. 

 Невід’ємним принципом педагогічної майстерності для 

С. Миропольського був принцип гуманізму в організації практики виховання 

і навчання. Акумулюючи у своїх працях досвід Я. Коменського, 

Г. Сковороди, І. Песталоцці, А. Дістервега, К. Ушинського він, на думку 

Л. Голубничої,  розкриває сутність гуманного підходу до здіснення завдань 

навчально-виховного процесу. Це: 

–   любов і повага до дитини; 

– право дитини на освіту, любов батьків і вчителів; 

– оптимізм учителів і батьків, глибока віра у силу і можливості 

дитини; 

– організація правильного виховання для розкриття сил, можливостей, 

здібностей, позитивних рис дитини; 

– турбота про всебічний розвиток дитини, умови навчальної праці; 

– організація “належного тону” навчання, наявність у вчителя 

педагогічних складових: уміння володіти собою, такт у ставленні до 

вихованців, співдружність вчителів між собою та з учнями; 

– загальна і спеціальна підготовка вчителя до роботи в “гуманній 

виховуючій школі”[4, с. 86–87]. 

 У додатках до “Вчительської хрестоматії” С. Миропольський зібрав 

найкращі висловлювання, думки , погляди світових та вітчизняних педагогів. 

Сучасники можуть справедливо вважати цю працю хрестоматією з 

педагогічної майстерності, бо в ній виокремлені ті положення, які є 

актуальними і в сучасній системі педагогічної освіти, а саме: покликання 

вчителя; основні завдання школи; вчитель є вихователем; важкість 

учительської праці; недоліки вчителя; хто не може бути вчителем; 

особистість педагога; особистісний вплив та приклад учителя; моральні 

якості вчителя; любов і душевна доброта вчителя; характер і сила волі 

педагога; терпеливість; володіння собою і самоспостереження вчителя; 

розумові якості; необхідність практики для вчителя. С. Миропольський був 

глибоко переконаним, що однією із важливих рис особистості вчителя-

майстра є його скромність. “Почуття самосвідомості, що звеличує вчителя, 

повинно органічно поєднуватися із скромністю. Це одна із головних переваг 

справжнього вихователя. Для педагога є неприродними такі риси, як 

гордість, егоїзм, необдумана настирливість, уперте протистояння і 

неуважність до зауважень своїх колег. Той, хто усвідомлює важливість 

педагогічної праці, перешкоди і труднощі в досягненні виховної мети, той 

зрозуміє, що якими б природними здібностями та педагогічним досвідом він 

не володів, йому потрібно прислухатися до інших і постійно 

вдосконалюватися” [32, с. 123]. 

 Аналіз педагогічної спадщини С. Миропольського дає підставу 

стверджувати, що він глибоко вірив у необхідність і можливість вітчизняної 

педагогічної науки, прагнучи до загальнопедагогічного і професійного 



розвитку вчителя, невід’ємною складовою якого є комплекс спеціальних 

умінь і навичок, необхідних для формування педагога – майстра своєї справи.  

  

Ф.М. Попадич (1877–1943 рр.) 

Вагомий внесок у становлення та розвиток педагогічної майстерності 

вчителя належить представникам культурно-просвітницької громадськості, 

самовідданим ентузіастам, чий досвід та практична діяльність були 

підґрунтям для створення наукових теорій підготовки педагогічних 

працівників кінця ХІХ – початку ХХ ст. Одним із них став відомий митець, 

який усе своє життя присвятив служінню народові, вчитель співів 

провінційної школи, хоровий диригент, організатор і керівник народних 

хорів, композитор і фольклорист Ф.М. Попадич. Викладаючи співи у 

початкових школах міста Полтави, він демонстрував неабиякий педагогічний 

талант. За твердженням Н. Грицюк, майстер змушений був працювати в 

умовах “мотузко-паличної” системи, коли вчителі часто придушували волю 

школярів засобами, далекими від педагогіки. Федір Миколайович виявив 

рідкісне вміння тонко проникати в духовний світ учнів. Залучаючи своїх 

вихованців до музики, до хорового співу, відкриваючи їм художню красу 

народної пісні, він пробуджував глибокі почуття прекрасного, виховував віру 

в благородні риси людини. Його поява на вулиці, шкільному подвір’ї чи в 

коридорі завжди викликала палкі прояви дитячої симпатії, зворушливого 

довір’я. А скільки горя бувало в тих школярів, яких за браком музичних 

здібностей не зараховували до класного хору! Та Федір Миколайович 

знаходив теплі слова поради. Розуміючи вразливість дитячої психіки, він 

співав з ними окремо, доручав переписувати партії, зберігати й роздавати 

ноти, оцінювати спів інших. Педагогічна слава Ф. Попадича швидко 

набувала в місті такої популярності, що керівництво декількох гімназій 

пропонували йому посади вчителя музики [5, с. 12–13]. 

 Федір Миколайович був глибоко переконаний у важливості пісенного 

мистецтва та фольклору в педагогічній діяльності кожного вчителя-

професіонала. Як умілий диригент, наслідувач творчої пісенної спадщини 

класиків музичної культури, він залучає до самодіяльної капели м. Полтави 

вчителів гімназійних установ, викладачів місцевих ВНЗ. Серед педагогів 

було багато осіб з природним даром і здібностями до співу. Ф. Попадич, 

наслідуючи М. Лисенка, переймає його метод роботи з обдарованими, але 

неосвіченими співаками. Більшість самодіяльних хористів, маючи прекрасні 

голоси, навіть не знали нот, тому підготовка репертуару вимагала титанічних 

зусиль і напруження. Та сам процес занять захоплював співаків, приносячи 

їм естетичне задоволення. Працював Федір Миколайович майстерно. 

Привітний і доброзичливий, палко закоханий у музику, він зумів створити 

навколо себе радісний, творчий настрій, уміло, непомітно досягаючи 

найважчого – злагодженого ансамблю і чистого строю [5, с. 16]. Це 

приваблювало в його колективи багатьох учителів, які, співаючи, 

вдосконалювали свою педагогічну майстерність шляхом правильної 



постановки голосу, дикції, дихання – складових педагогічної техніки, які 

необхідні в щоденній діяльності педагога-практика. 

  

І.О. Сікорський (1842–1919 рр.) 

Проблема формування педагогічної майстерності, а особливо 

психолого-педагогічні чинники у роботі вчителя-майстра були предметом 

пильної уваги відомого українського психіатра, психолога і педагога, 

фундатора вітчизняної дитячої психології та психопатології, керівника 

Наукового товариства психіатрів та Київського фребелівського товариства    

І.О. Сікорського. У своїй праці “Психологічні основи виховання і навчання” 

(1909 р.) І. Сікорський великого значення надає ролі особистості вчителя 

загальноосвітньої школи у навчально-виховному процесі. “Діти не лише 

вивчають науки або предмети своїх наставників, а навчаються процесам 

наукового мислення і прийомам наукової чи систематичної техніки 

мислення. В цьому полягає високе виховне значення вчителя і його 

особистості в порівнянні з книгою, хоча ця книга може бути написана 

великим майстром думки”, – писав про вчителя Іван Олексійович [45, с. 44]. 

Ним у науковий обіг вводиться термін  “изустность преподавания”, що, на 

думку вченого, означає сприйняття навчального матеріалу через органи 

слуху. “Слухаючи “изусну” мову викладача, ми сприймаємо не просто слова, 

а живі вирази, з прихованими відтінками їх смислу. Більше того, в звуках 

слів і мовленні в цілому, у відтінках мовлення, в підвищенні і пониженні 

тону, в прискоренні та уповільненні темпу,  в наголосах, зупинках та 

логічних паузах відкривається безмежний світ почуттів, які не можна 

передати жодною чіткою будовою слів. При цьому вирази обличчя викладача 

і його рухи починають збуджувати учнів і впливати на душу слухача”, – 

обґрунтовував І. Сікорський власне психологічне бачення “изустности” [45, 

с. 45]. Вчений був глибоко переконаний, що “изустная речь” – живе слово 

вчителя, має надзвичайно велике педагогічне значення, а особливо у 

молодшому шкільному та підлітковому віці : “З цієї точки зору досвідчений 

викладач є надзвичайно великим художником виховання. Значення 

“изустного” викладання в підлітковому віці, з 6 до 13 років, таке велике, що 

варто було б зробити його визначальним” [45, с. 46]. 

 Вчений-психотерапевт особистість учителя розглядав як головний 

психологічний фактор школи, як “живу зброю виховання”. Відверті почуття 

вихованців служать тими відкритими дверима, через які проходить моральне 

спілкування наставника і його підопічних. І. Сікорський був упевнений, що 

процес спілкування – це коли кожен звук, виголошений учителем, кожна 

риса, кожен рух – обрамляються ореолом усієї його особистості. Цим шляхом 

примножуються і оживлюються асоціативні зв’язки, за допомогою яких у 

свідомості вихованця закріплюється все те, що повідомляє вчитель. Іван 

Олексійович, говорячи про вчителя-майстра, відмічав важливість і 

необхідність ретельного професійного добору на цю професію: “До 

спільноти педагогів повинні вступати шляхом морального відбору, тобто за 

покликанням. Це люди особливого душевного стану: ідеалісти, яким 



непритаманне почуття практицизму та житейських зисків у силу природного 

характеру; скромні, чуйні, вразливі і добродушні. Для таких натур 

бюрократичний лад сучасної школи є особливо згубним. Під його гнітом 

згасають і слабіють кращі риси педагога за покликанням” [45, с. 48]. 

  Знаний в Україні та за її межами  психолог і лікар-психотерапевт 

І.Сікорський важливою умовою впливу на майстерність і професіоналізм 

вчителя вважав втомлюваність. Він, на основі власних психологічних 

дослідів та спостережень за діяльністю педагогів-практиків, довів, що 

втомлюваність не лише гальмує розумову роботу, але й погіршує якість 

зовнішнього та внутрішнього робочого самопочуття вчителя: “Розумово 

втомлена людина не може бути вдумливою, оригінальною, чуйною. В 

моральному відношенні – це лише подібність живої людини. “Дешевий”, 

втомлений учитель не приносить користі школі. Він робиться шаблонним, 

нездатним стежити за думкою учнів, а для вихованців стає безживним 

знаряддям, як книжка. Втомлений учитель не може справити на учнів 

приємне враження, збудити їхні почуття” [45, с. 49]. Для того, аби вчитель 

був завжди бадьорим і мав піднесений настрій Іван Олексійович радив усім 

педагогам працювати над собою, застосовувати елементи психологічної 

гімнастики, регуляції власної поведінки, вміти створювати творче робоче 

самопочуття для досягнення високого рівня професійно-педагогічної 

взаємодії. 

  

Казимир Твардовський (1866–1938 рр.) 

Проблематика сутності формування основ педагогічної майстерності 

була широко представлена в творчості вчених і культурно-освітніх діячів 

Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Одним із яскравих представників 

галицької педагогічної громади визначеного періоду був Казимир 

Твардовський. Видатний учений у галузі психології та філософії, він одним із 

перших розпочинає читання педагогічних курсів у Львівському університеті 

та розробляє лекційні заняття із експериментальної психології. Дослідник Т. 

Лещак відмічає його різнобічну педагогічну активність, багатогранність 

поглядів, визначаючи складові педагогічної майстерності ученого: 

теоретико-методологічні – наукові, філософські, психологічні та педагогічні 

принципи вченого, тісно інтегровані в його етичну та логічну систему 

мислення; суб’єктивні, або особистісні – сукупність особистісних рис 

характеру, таких як відповідальність, пунктуальність, сумлінність при 

виконанні своїх професійних обов’язків, вимогливість до себе і оточуючих, 

тощо; методичні або практичні – комплекс розроблених педагогом методів, 

які забезпечували успішну реалізацію на практиці поставлених дидактичних 

завдань [24, с. 53–54]. 

 Чільне місце у дидактичній системі вченого посідає особистість 

учителя. Педагогічний фах К. Твардовський визначає як особливо важливе 

покликання. Ця професія, на його глибоке переконання, вимагає не лише так 

званого вродженого “дару навчати”, а й ґрунтовних теоретичних знань і 

відповідної практичної підготовки. Запорукою професійної майстерності 



кожного вчителя є досконале володіння найрізноманітнішими методами, 

вміння здійснювати оптимальний добір їх на кожному етапі навчального 

процесу [25, с. 216].  

 Здатність чітко і зрозуміло викладати навчальний матеріал, на 

переконання К. Твардовського, для професійного авторитету вчителя є не 

менш важливим, аніж саме володіння цим матеріалом. Неодмінною умовою 

розуміння учнями навчального матеріалу вчений вважав логічність побудови 

мовлення самим учителем. Учений підготував за своє життя велику плеяду 

педагогічних працівників. Ним була видана значна кількість науково-

педагогічних праць, серед яких варто виділити підручник для вчительських 

семінарій з навчального курсу “Головні поняття дидактики і логіки” (1901 р.) 

та практичні рекомендації для майбутніх педагогів “Екзаменаційні вимоги 

для кандидатів на вчителів середніх шкіл” (1911 р.). Ідеалом учителя для 

нього була творчо мисляча особистість, здатна до відповідальної і 

систематичної праці. Власним прикладом, умінням завоювати увагу 

аудиторії, простотою викладу навчального матеріалу К. Твардовський 

формував майбутнього вчителя-майстра.  Про чіткість і виразність своєї мови 

лектор жартома говорив, що інакше б він  “сам не зрозумів, про що 

говорить”. У ході лекції Твардовський не ставив перед собою завдання 

привернути увагу студентів, не підвищував голосу і не прагнув застосовувати 

ораторські вміння, а головний акцент здійснював на високопрофесійному 

тлумаченні фактів і явищ, демонструючи при цьому найвищий рівень 

педагогічної майстерності. Як справедливо відмічав Т. Лещак, 

К.Твардовський зумів розробити і викласти у своїх працях концепцію 

власного бачення розвитку педагогічних явищ, шляхів розв’язання 

актуальних дидактичних і виховних проблем, серед яких одне з чільних 

місць посідала проблема вдосконалення індивідуальної професійної 

майстерності вчителя [25, с. 218].  

  

С.Ф. Русова (1856–1940 рр.) 

Учитель, як основна рушійна сила відродження та створення якісно 

нової системи освіти в Україні початку ХХ ст., озброєний найновішими 

досягненнями педагогічної науки, володіючи необхідними професійними 

рисами, привертав до себе пильну увагу багатьох видатних вітчизняних 

педагогів. Їх об’єднувало спільне бажання сприяти розвиткові тих 

професійних якостей педагога, які б у подальшому стали підґрунтям 

сформованості високого рівня педагогічної майстерності. Виважено та 

послідовно у своїх виступах, наукових публікаціях обстоювала ідеї розвитку 

педагогічної майстерності видатна українська мислителька, вчена-педагог і 

культурно-освітницька  діячка С.Ф. Русова. Учитель, його професійна 

підготовка  були центральною темою її науково-педагогічних пошуків і 

творчих ідей. У багатьох статтях, написаних Софією Федорівною, 

аналізувався соціально-економічний, правовий, загальнокультурний і 

професійний рівні українського вчительства. Вона вважала за потрібне 

піднести авторитет учителя, розширити виховну і культурно-освітню функції 



його праці: “...нам так бракує для відбудови нашої держави, для освіти 

нашого народу високоосвічених людей, що виховання дітей, підготовка 

педагогів набирає особливого значення. В наші часи стати справжнім 

педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, 

бути апостолом Правди і Науки. Тільки великим зусиллям таких апостолів 

Україна матиме чесних діячів – патріотів, вмілих практичних робітників і 

соціально об’єднану, інтелектуально розвинену народну масу” [50, с. 158].  

 У працях С. Русової викладено ряд вимог щодо професії педагога. Саме 

особистісним  рисам учителя-майстра С. Русова надавала найважливішого 

значення. Серед них вона виділяла такі, як: урівноваженість і терплячість, 

увічливість і тактовність, життєрадісність і веселість, простота і щедрість, 

приємність і лагідність. Але головне – глибоке почуття любові до дітей, віра 

в дитячу природу. С. Русова зазначала, що ці “коштовні” риси вихователь 

сам у собі мусить розвинути. Крім того, педагог повинен бути фізично 

здоровим, мати спокійний настрій і не хвилюватися, коли діти вередують, 

самоопановувати себе, коли учні неслухняні і навіть дратують. Софія 

Федорівна радила педагогам ніколи не втрачати рівноваги, спілкуючись з 

дітьми, підтримувати в них веселий настрій і самому бути веселим [38, 

с. 135].  

 Ведучи мову про елементи професійної майстерності вчителя-

вихователя, С. Русова акцентувала увагу на необхідності володіння 

педагогами такими вміннями, як активне слухання, увага і уява, психологічна 

ідентифікація тощо. Вона вважала, що вихователеві доводиться бути досить 

діяльним, майстерно володіти словом, висловлюватися ясно, голосно,  добре 

поставленою мовою, завше спостерігати за інтересом учнів, не доводити їх 

до втоми; пробуджувати їх до самостійного пошуку. Серед найважливіших 

компонентів педагогічної майстерності вчителя на уроці С. Русова виділяла 

такі: а) нічого не вимагати від дитини над її сили; б) вміти викликати на 

допомогу для розв’язання якоїсь проблеми природну спритність дитини; в) 

навчити дитину працювати; г) викликати бадьорість і створювати в класі таку 

піднесену атмосферу, щоб праця проходила жваво і невимушено [47, с. 206].  

 У наукових статтях С. Русова веде мову про майстерність учителя в 

процесі педагогічної розповіді. Вона була палкою прихильницею 

катехізичного методу навчання, що вимагав від учителя ретельної підготовки 

запитань і продумування можливих відповідей учнів, планування власної 

поведінки і реакції на ту чи іншу відповідь. “Самі запитання мають стати 

простими, короткими, ясними, збуджувати душевні сили учнів, напружувати 

їхню уяву”, – говорила С. Русова, вважаючи, що катехізична форма 

організації уроку дозволить учителю перевірити повноту засвоєння 

навчального матеріалу учнями [47, с. 207].  

 Неодмінною умовою педагогічної майстерності вчителя, на думку 

С.Русової,  є  його ерудиція і широкий кругозір. Педагог повинен знати і 

розуміти, насамперед, звичаї та побут того регіону, де він працює. 

Просвітителька писала: “Вчителю слід розуміти фольклор того народу, який 

ми прагнемо освічувати. Необхідно вміти відділяти зерно від полови і тоді ці 



старовинні перекази, звичаї, обряди допоможуть учителю в боротьбі з 

негативними сторонами культурного життя. Варто педагогу-професіоналу 

звернутися до обрядів колядок, щедрівок, веснянок, обжинків, веселого 

святкування Івана Купала у нас в Україні. Всі ці свята, які супроводжуються 

народним співом, тісно пов’язані із життям народу і можуть сприяти 

вихованню підростаючого покоління, відволікаючи його від пиття горілки, 

гри в карти і вуличного розгулу” [41, с. 21].  

 Вчитель-майстер – це та особа, яка здатна на високому професійному 

рівні організувати процес спілкування, бути авторитетом не лише для учнів, а 

й для їхніх батьків та рідних. Для досягнення цієї мети С. Русова радить 

“запровадити у добрий процес навчання і добрі товариські відносини з 

учнями, керувати їх духовними інтересами в позакласній роботі, разом 

проводячи спільну справу, утворюючи певну моральну атмосферу” [42, 

с. 117]. Місія вчителя, твердить Софія Федорівна, не закінчується на порозі 

класної кімнати. Справжній педагог повинен і у свій вільний час бути з 

учнями, стати завжди бажаним гостем у кожній хаті, в кожній сім’ї своїх 

вихованців. “Спілкування простих селян з учителем вносить у життя 

пересічного села неоціненно великий культурно-виховний вплив, який є 

дорожчим від одного лише викладання грамоти чи пояснення таблички 

множення”, – визначала роль учителя в житті народних мас С. Русова [41, 

с. 22].  

 Варто відзначити той факт, що С. Русова однією із перших серед 

українських учених початку ХХ ст. висунула тезу про державну підтримку 

необхідності здобуття майбутніми вчителями фундаментальної науково-

теоретичної і методичної підготовки, здійснення професійного добору на 

педагогічні спеціальності вищими і середніми закладами освіти. Сучасні 

дослідники творчого наукового доробку С. Русової на основі вимог до 

вчителя, які обстоювала вчена у своїх поглядах, визначають основні 

компоненти професіограми вчителя-майстра: 

1. Батьківська любов до дітей. 

2. Висока інтелігентність, глибока духовність, релігійність. 

3. Національна свідомість, громадська зрілість. 

4. Широка освіченість, науковість мислення, фундаментальність науково-

теоретичної і методичної підготовки. 

5. Висока працездатність, любов до праці. 

6. Справедливість, витриманість, щирість. 

7. Здатність до самовдосконалення і самоосвіти, самодостатність. 

8. Майстерне володіння словом; досконале знання рідної мови [7, с. 71].  

Найвиразніше вимоги до вчителя, так вважає дослідник педагогічної 

концепції С. Русової І. Зайченко, вченою були сформульовані в праці 

“Дошкільне виховання”. І хоч ці вимоги адресовані вихователям дитячих 

дошкільних закладів, вони настільки виважені, науково обґрунтовані, 

доцільні й незаперечні, що набувають загальнопедагогічного характеру і в 

основі своїй стосуються вчителів, викладачів, вихователів усіх типів 

навчально-виховних закладів, починаючи від дошкільних і закінчуючи 



вищими. Вимоги до вихователя дитячого садка С. Русова систематизувала в 

три  групи: 1) індивідуальні якості виховательки; 2) загальноосвітня 

підготовка та світогляд; 3) фахова підготовка [15, с. 101]. 

Перша група вимог стосувалася проблем професійної придатності до 

педагогічної діяльності. Під професійною придатністю людини до роботи 

вчителем С. Русова розуміла необхідний комплекс природних задатків, 

здібностей, талантів; наявність певних фізичних, нервово-психічних і 

морально-етичних рис. Професійна придатність до педагогічної діяльності 

передбачає також наявність у людини фізичного здоров’я, мовних даних, 

урівноваженості нервової системи, здатність витримувати досить сильні 

моральні, нервові, психологічні навантаження, проявляти витримку, спокій, 

здоровий глузд [15, с. 102]. 

 С. Русова була прибічницею національної концепції в отриманні освіти 

майбутніми вчителями, бо саме втілення в життя принципів національного 

виховання дитини сприятиме розбудові державності. Вчена так 

обґрунтовувала власну наукову позицію: “Освіта й школа мають бути 

вибудувані на національному ґрунті, враховуючи, насамперед, потреби свого 

краю, національні вимоги, історичні традиції, зокрема, традиції братських 

шкіл, що в основі мали гуманістичні та демократичні принципи. Народ, що 

не має своєї школи, пасе задніх! Йому замкнено двері до пишного розвитку 

своїх культурних сил, він засуджений на пригноблене становище, на постійне 

вживання чужого хліба; живе не за своєю живою думкою, а за чужим 

розумом. Такому народові, який не має своєї школи і не дбає про неї, 

призначені економічні злидні й культурна смерть. Ось через що сучасним 

гаслом усякого свідомого мусить бути завдання: рідна школа на Вкраїні!” 

[40, с. 32].  

 

М.І. Демков (1859–1939 рр.) 

 Відомий науковець, історик, природознавець і педагог М.І. Демков, 

думки та педагогічні ідеї якого не втратили своєї актуальності й нині, 

розглядав педагогіку, як науку та мистецтво. Працюючи викладачем 

Глухівського вчительського інституту, а пізніше – директором Московського 

вчительського інституту,  М. Демков опублікував близько  40-ка праць з 

педагогіки, які у 1915–1916 рр. об’єднав у підручник “Курс педагогіки для 

вчительських інститутів, вищих жіночих курсів і педагогічних класів 

жіночих гімназій”. Це видання містило досить багато цінної інформації щодо 

впровадження у навчально-виховний процес провідних елементів 

педагогічної майстерності, які є, на думку видатного педагога, невід’ємною 

складовою вчителя-практика. М. Демков у своїй праці вказує на необхідність 

володіння педагогами технікою організації і проведення уроку, зазначаючи: 

“Вчитель має відповідально ставитися до своїх уроків. Якщо він буде 

працювати без сумління, йдучи в клас, не буде думати про те, як провести 

урок, які знання мають учні, в яких – слабкі, а в яких взагалі відсутні – то 

його справа перетвориться в пустоту, і краще буде взагалі полишити 

педагогічну професію. Уроки можуть проходити добре лише в того вчителя, 



який ретельно зважує знання і здібності учнів, знає середній освітній рівень 

свого класу. Для виконання цього завдання вчитель повинен добре 

підготуватися до уроку; він ніколи не має покладатися на те, що знає свій 

предмет. Усілякий експромт, без ретельної підготовки найчастіше – це 

фікція. Для того, щоб уроки проходили на високому професійному рівні, 

потрібно, аби вчитель мав яскраво визначену методику і строго накреслений 

план. Його власні описи, розповідь, порівняння, зіставлення і пояснення 

мають стати взірцем точності, повноти і розуміння для учнів” [10, с. 179]. 

 Варто зазначити, що Михайло Іванович, одним із перших вітчизняних 

педагогів, обґрунтував поняття педагогічної розповіді як складової 

педагогічної майстерності вчителя: “Розповідь учителя – сама найпростіша і 

найзручніша для учнів форма передачі знань. Це найправильніший засіб 

привчання дітей до уважності, пробудження в них любові до вчителя і 

отримання радості від учіння. Це засіб для розвитку пам’яті і здібностей 

володіти словом, для розвитку здорової фантазії і для впливу на серце і волю 

учнів” [10, с. 181]. 

 У процесі педагогічної розповіді, за М. Демковим, вчитель повинен 

дотримуватися таких професійних вимог: “Тон мовлення має дати 

можливість учням зрозуміти, що вчитель бере живу участь у тій події, яку він 

повідомляє. Хто розповідає холодно, байдуже, монотонно, той, подаючи 

найцікавіший матеріал, навіє лише нудьгу і сум” [10, с. 182]. 

 Видатний педагог у науковий обіг вводить нове словосполучення – 

“дух навчання”. Михайло Іванович, даючи це визначення, спирається на 

підручник “Курс педагогіки”, що вийшов у Києві наприкінці ХІХ ст. 

Автором праці був відомий тоді дидакт і  філософ Г. Олесницький, який 

значне місце у своїх наукових доробках відводив таким поняттям, як тон, 

манера і педагогічна техніка вчителя. “Дух навчання виражається в настрої, з 

яким учитель починає свою справу і організовує взаємодію. Це є виразом 

його внутрішньої сторони. А із зовнішньої сторони педагог характеризується 

голосом, тоном навчання, рухами та манерами триматися перед аудиторією. 

Поєднання  першого і другого називають дидактичною технікою. Разом з 

тим, учитель повинен звертати увагу на свій зовнішній вигляд, уникаючи в 

одязі та в рухах усього того, що нівелюватиме педагога в очах учнів, або 

засмучуватиме їх”, – радив Г. Олесницький майбутнім учителям [10, с. 188]. 

Звідси ми можемо зробити висновок про те, що на початку ХХ ст. були 

здійснені спроби наукового визначення та обґрунтування провідних понять 

педагогічної майстерності: внутрішня та зовнішня техніка вчителя, культура 

зовнішнього вигляду, педагогічна (дидактична) техніка. 

 М. Демков, визнаючи той факт, що голос, тон і тілесні рухи (манери) 

мають велике значення в справі викладання,  заперечував тезу 

Г.Олесницького, що ці категорії відносяться до “Духу викладання”. Дух – це 

внутрішнє, духовне. Дух навчання залежить від особистості вчителя, від 

організації навчального процесу в навчальному закладі. А для навчання 

техніці та прийомам педагогічного впливу необхідно виокремити спеціальну 

дисципліну в професійно-педагогічній підготовці вчителя. Цей предмет має 



визначити: що вимагається від хорошого вчителя. М. Демков виокремив ряд 

вимог і положень, які мають висуватися до особистості педагога: 

1. Педагог повинен досконало володіти методикою викладання і мати 

діяльний розум, сильну волю, вміти правильно застосовувати 

педагогічні закони і правила. 

2. Насамперед учитель, який прагне досягти успіху, має щиро любити 

свою справу. Учні досить швидко виявлять, чи служить їхній наставник 

ідеалам прекрасного, чи є він щирим, чесним, справедливим, 

вимогливим, здатним до самопожертви і вірним професійному 

обов’язку. 

3.  Для збереження ідеального настрою, енергії, оптимізму майбутній 

учитель повинен отримати ґрунтовну  наукову підготовку не лише у 

вищій чи професійній школі, але і працюючи самостійно і жодним 

чином не припиняючи цього процесу. Постійна і правильна робота над 

собою врятує вчителя від того, щоб не осунутися і морально не 

погрубішати. 

4. Педагог має відрізнятися від інших своїм моральним розвитком. Усе 

те, що природно можна вимагати від кожної морально розвиненої 

людини, – є також обов’язком учителя.  

5.  Педагог має володіти педагогічним тактом, який виробляється не лише 

на ґрунті морального і розумового розвитку, але й на основі найтоншої 

душевної організації і спостережливості. Майстерність вчителя полягає 

в умінні бути винахідливим, здатності дібрати відповідний тон при 

формулюванні своїх вимог. 

6. Вчителю треба завжди пам’ятати слова відомого педагога Зельцмана, 

який говорив: “Причину всіх недоліків і дурних властивостей своїх 

вихованців вихователь повинен шукати в самому собі. Якщо лишень 

він відчуває в собі досить сил і неупередженості, щоб так вчиняти, – 

він стоїть на правильному шляху і може бути хорошим вихователем” 

[10, с. 201].  

Дослідник педагогічної спадщини М. Демкова Л. Задорожна вказує на 

те, що вищим проявом сутності педагогічної майстерності вчителя-

вихователя є реалізація принципу любові і педагогіки добра. Любов до 

ближнього спонукає до добрих справ на його користь. Внутрішніми 

властивостями добра, у свою чергу, визначаються і педагогічні цілі вчителя, і 

життєві цілі виховання. Тому їхня моральність, поєднана з любов’ю, полягає 

у служінні “добру чистому, всеосяжному і всесильному”. Реалізація 

принципу любові передбачає постійне підтримання “доброго душевного 

стану” вихованців, роль якого неоціненна. Він вибудовує таку організацію 

системи виховання, коли відсутні роздратований тон і фізичні покарання, 

недовіра, грубість, приниження гідності особистості; коли активно 

культивуються найпростіші й найсуттєвіші моральні норми життя: 

поступливість, поміркованість, розсудливість, самовладання, мужність, 

готовність прийти на допомогу скривдженим [14, с. 100]. 

 



 

 

Т.Г. Лубенець (1855–1936 рр.) 

Проблема вчительських кадрів на початку ХХ ст. була надзвичайно 

актуальною. Прогресивна педагогічна, наукова та культурно-мистецька 

громадськість переймалася реалізацією науково обґрунтованого змісту 

освіти, втіленням у шкільну практику передових дидактичних принципів та 

методів навчання, які значною мірою залежали від знань, умінь, переконань, 

педагогічної майстерності вчителя-практика. Багато сил, енергії справі 

підготовки народних учителів віддав талановитий педагог, засновник 

багатьох учительських курсів Т.Г. Лубенець. У численних  

загальнопедагогічних та методичних посібниках, передмовах до підручників, 

як стверджує В. Волошина, Т. Лубенець розв’язував проблему особистості 

вчителя з позицій демократизму, зазначаючи: “Кожний народний учитель 

повинен прагнути до того, щоб зробити школу установою, яка освіжає 

народний розум і спрямовує його вперед. Нехай же велика справа народної 

освіти буде, з одного боку, душевною справою кожного народного вчителя, 

що захоплюється, любить дітей, своїм викладанням збуджує допитливість 

дитячого розуму, і з іншого – справою кожної освіченої людини, члена 

суспільства, який свято відданий своєму народу і вірить у його могутність” 

[3, с. 60]. 

 Серед професійних рис учителя-майстра Т. Лубенець виділяє такі: 

1. Захопленість учителя предметом викладання. Для цього педагог має  

бути діяльним, енергійним, проявляти на уроці творчість і 

винахідливість, працювати “так само просто, як росте дуб, і так само 

безперервно, як світить сонце” [27, с. 19]. 

2. Виховувати та навчати дітей неможливо без покликання. 

“…Справжня освіта, в розумінні навчання і виховання, не може йти 

вперед у своєму розвитку, якщо безпосередні творці грамотності, 

сільські вчителі, не будуть стояти на висоті покликання”, – вважав 

необхідною умовою майстерності вчителя Т. Лубенець  [27, с.16]. 

3. Глибоке знання вчителем предмета і методики навчання та 

виховання. Ці знання мають бути підкріплені врахуванням вікової 

психології дитини, індивідуальних особливостей пам’яті, постійним 

розвитком дитячого інтелекту. 

4. Уважне і щире ставлення до особистості дитини, неможливість 

застосування фізичних покарань, які лише сприяють  розвитку 

брехливості, лицемірства, боягузтва, злості, жорстокості. 

Т. Лубенець одним із перших здійснив спробу типізації вчителів, 

розробивши критерії, які ґрунтувалися на його власних спостереженнях та 

узагальненнях, отриманих під час роботи керівником Новозибківських, 

Житомирських, Київських, Новоград-Волинських Чернігівських, Псковських 

та ін. педагогічних курсів. З точки зору специфіки професійної майстерності 

Т. Лубенець розрізняв певні типи вчителів залежно від їхніх педагогічних 

здібностей. Він вважав, що є “вчителі-говоруни”, на уроках яких говориться 



так багато, що неможливо сконцентруватися на головній думці і учні 

втрачають звичку мислити. Інший тип – “педант”, який допікає дітей різними 

формальними вимогами. Жваві й енергійні учні викликають у такого вчителя 

страшенне роздратування і педагог доводить своїми сентенціями таких учнів 

до сліз і, навіть, до відчаю. Є вчителі “за покликанням”. У заняттях з дітьми 

вони нікого не копіюють і не наслідують. Як у грі з дітьми, так і у викладанні 

вони є творцями, втілюючи в кожну свою роботу нову ідею, натхнення, 

інтерес [3, с. 68]. 

 Т. Лубенець залишив багату науково-теоретичну спадщину. Вчитель, 

на його переконання, передусім людина в кращому розумінні цього слова. 

“Без начала особистості неможливе ні правильне виховання, ні нормальне 

навчання. І чим більше вносить він свій особистий елемент навчання і 

виховання, тим краще. Віддаючи навчанню і вихованню частину самого себе, 

вчитель повинен мати такий інтелект, який викликає в учнів захоплення і 

бажання наслідувати. Вчитель безсмертний у своїх учнях, якщо він може 

передати їм свої ідеї, які він сам прийняв, і кращі з тих почуттів, якими він 

збагатив своє серце” [44, с. 65]. 

  

Я.Ф. Чепіга (1875–1938 рр.) 

Становлення педагогічної майстерності, формування моральних 

якостей майбутнього вчителя знайшли своє відображення у творчій спадщині 

видатного українського педагога Я.Ф. Чепіги (Зеленкевича). Талановитий 

педагог, тонкий психолог і знавець дитячої душі, Я. Чепіга зазначав, що 

учитель тоді відповідатиме високому призначенню, коли будуватиме роботу 

не “на вимогах штучної системи навчання, що нехтує серце, душу і розум 

людини… а на природі дитини” [18, с. 24]. Я. Чепіга у своїх педагогічних 

працях відводив чільне місце проблемам підготовки вчительських кадрів, 

справедливо наголошуючи, що народний учитель – центральна особа у 

суспільстві. Він є не лише шкільним учителем – він учитель і народу. 

“Найдорожча людська квітка – дитина, розквітає розкішно тільки у 

відповідних умовах, сповнюючи задушливе повітря свіжими пахощами своєї 

криштальної душі. І той, хто досягає цього (а це має бути вчитель), виростає 

перед нами в поважну силу. Ключ до дитини в його розумі, в щирім і 

люблячім серці, в почуттєвих ідеальних змаганнях, в чуйній і правдивій 

душі. Відповідальність його праці ясна й зрозуміла. Вона сповнює його 

духовну міць, його розум напружено працює. Йому завжди треба 

якнайобережніше поводитися з цією квіткою. Кожна його помилка, не просто 

помилка, а злочин перед майбутнім народу. Така праця підносить особу 

вчителя, кличе його завжди до суду совісті – своєї і народної”, – писав 

видатний педагог про роль учителя і вимоги до його особистості [52, с. 20]. 

У фундаментальній науковій праці “Моральне внушіння в справі 

виховання” Я. Чепіга обґрунтовує найважливіші принципи педагогічної 

майстерності вчителя-вихователя, вказуючи на такі моменти його діяльності: 

“Щоб дати дитині потрібний нормальний ґрунт, щоб не гальмувати 

здорового поступу цілої нації, ми, вчителі, повинні принести в жертву наші 



особисті бажання, наші особисті егоїстичні почуття. Кожний з нас повинен 

уявити себе істотою, що творить іншу істоту, передаючи їй те, що надбано 

власним культурним поступом. І чим краще вчитель, чим вище і 

професійніше його розвиток, тим і твір наш буде кращим. Ми утворюємо 

його моральне обличчя власними вчинками, рухами, звичками, своєю 

поведінкою, на нас лягає відповідальність за його добробут” [51, с. 62]. 

Великого значення Яків Феофанович надавав самовихованню, як 

важливому  чиннику формування педагогічної майстерності педагога-

вихователя. Вчителю, більше ніж кому, необхідно вдосконалювати свій 

внутрішній зміст, дбати про розвиток чеснот, бо одні знання без морального 

життя не зроблять його авторитетною культурною силою в суспільстві. 

Педагогові, вважає Я. Чепіга, слід постійно працювати, враховуючи 

визначальні професійно-педагогічні чинники:  

 – Міркування та праця. Щоб бути справжнім прикладом для інших, 

вчителю треба володіти своїми емоціями і думками. Його праця сповнена 

несподіванок і роздратувань. Невільність у сфері міркувань може нанести 

смертельну рану  його моральності. Кожен свій крок учитель повинен суворо 

розглянути і обміркувати, процідити через решето знань і досвіду. Педагогові 

слід завжди передбачати наслідки своєї поведінки, своїх слів і вчинків. Усе 

життя вчителя – це невтомна праця на користь інших. Вдосконалення себе та 

збагачення віри у власне призначення на землі твердо і непохитно призведе 

його до відчуття щастя і душевного спокою. Чесна незаплямована праця 

педагога вимагає виховання таких чеснот, як справедливість, доброта, 

терпіння, любов. Вони вкажуть учителеві певні шляхи – як досягнути цілей і 

завдань справжньої педагогіки. 

– Почуття справедливості. Праця вчителя лише за виключних умов 

позбавлена примусового характеру. Тому дуже рідко  дитина одержує в 

школі вільний і гарний розвиток. У більшості випадків на учнів там чекають 

сльози і страждання. Шкільні установи наповнені скаргами, ворогуванням, 

ненавистю, а то й розпачем. Нелюдськими засобами збуджують в дітях 

погані шкідливі почуття і, як наслідок,  розвивається і зростає у школі 

“духовне хворостиння”. А коли педагог часом не бачить, часом серцем не 

відчуває цих страждань, то в нього має бути розум і вироблене професійне 

чуття. Центр уваги шкільної праці – дитина; споглядати свою діяльність, як 

виконання лише службових обов’язків – аморально і не по-людськи. 

Справедливість – чеснота, яка в школі ґрунтується на доброті дитини. Це 

вроджена властивість людини. Але педагогові не слід змішувати її з 

чиновницькою або службовою справедливістю. Ця справедливість є 

вигаданою чеснотою і придатна для дотримання встановленого порядку. 

Вона егоїстична і бездушна, не відгукується на страждання інших. Зовсім 

іншою є справжня справедливість. Вона має безліч мотивів у педагогічній 

праці і ґрунтується на почутті добра і користі для дитини. Справедливість 

повинна стати провідною рисою особистості вчителя. “Не шкодь дітям !” – 

повсякчасне правило справжнього педагога і рівнозначне йому – “Будь 



справедливим до дітей у своїй праці !” – стануть центром його педагогічного 

професіоналізму. 

– “Добрість” педагога.  Любити дитину – значить творити їй добро. 

Виховання душевної доброти і чуйність серця забезпечать і почуття любові 

до дитини. Шкільна праця нервує вчителя, роздратовує і підвищує душевний 

настрій. Увесь устрій цієї праці, її складність та відповідальність призводять 

до вчинків неморальних, непослідовних і ,часом, нелогічних. Учителеві не 

слід проявляти слабкість духу, давати перемогу тимчасовим негативним 

почуттям над витвореними, зміцненими досвідом і вихованням моральними 

поглядами. Найефективнішими ліками знесиленої волі педагога є розуміння і 

визнання власних помилок, своєї моральної неохайності. Усвідомлення цього 

викликає самокритику, пом’якшує серце і приносить нервове заспокоєння. 

Добрість учителя має поєднуватися із шкільним щастям дитини, 

приваблювати її до власної особи, породжувати почуття любові до педагога. 

Вчитель педагогічною працею поставлений в особливі високоморальні 

умови. Його праця надто висока для дитини. І вибух у ньому злого почуття 

прикро впливає на дитину, прищеплює погані звички на все життя. 

Нестриманий учитель може покласти на дітей тавро нетерпимості і зла. 

Напроти, добрість педагога впливає надзвичайно добродійно на становлення 

моральних переконань і поглядів дитини. Добрість учителя – неодмінна 

допомога в його тяжкій праці. Для уважного до дитячих душевних слабостей 

педагога маленька людина – школяр перестає бути невдячним матеріалом. 

Душа дитини під впливом добрості вчителя розкривається, освітлюється. 

Приховане і не розгадане суворим і недобрим учителем, стає зрозумілим і 

відвертим для людини, котра виховала в собі почуття добрості. 

– Терпеливість педагога. Терпеливість – це чеснота, що рятує від гніву, 

суму, меланхолії і нудьги. Це вміння терпеливо переносити і затамовувати 

свої духовні страждання, мати владу над фізичними негараздами. Шкільне 

життя дає досить багато приводів для проявів роздратованості вчителя. 

Педагогів нервує і те, що учень шаркає ногами, і скрипіння парт, і те, як учні 

розляглися на партах, не сидять рівно, розмовляють, тримають руки під 

партою та ін. А особливо роздратовує нерозуміння матеріалу, неуважність 

учнів. Складається таке враження, що дитина  перетворюється в бездумну 

машину і тим самим повсякчас порушує встановлений порядок. Але педагог 

– це людина, яка має достатньо важелів до самозвеличення, схильність 

вимагати від учня слідувати власним вимогам. І якщо вчитель допускає в 

шкільній практиці нетерплячість, нервовість, бо не виховав в собі таку 

професійну рису, як володіння собою, то при всьому бажанні важко буде 

уникнути неморальних учинків. Важливо усвідомити, що педагогу необхідно 

щоденно  загартовувати свій характер, аби терпеливо переносити всілякі 

життєві та виробничі неприємності. Щоб не калічити дітей, щоб якомога 

менше було пережито вчителями докорів за непрофесійні вчинки і дії, треба 

вчитися стриманості, уважності до дитячих проступків і вад, а головне – 

терпінню і терпінню у власних вчинках і вимогах. 



–Любов до дитини. В своїй педагогічній діяльності вчитель має досить 

підстав виявляти над маленькою людиною з її фізичними і душевними 

слабостями свою волю, владу та егоїзм. Нелегко педагогові повсякчас 

поводитися з учнями з бездоганною любов’ю. Але священний і 

беззаперечний обов’язок кожного педагога – зберегти дитячу душу 

незіпсованою і через це вчитель має виховати в собі почуття любові до 

людей, до дитини. Педагогові властиво любити дитину, бо в основі його 

праці є користь і добро. Злом не можна прищепити почуття добра. Егоїзм і 

нелюбов збуджують у дітей лише негативні почуття. Виховані любов’ю і 

ласкою вчителя учні підуть по життю шляхом морального вдосконалення. 

Педагогам необхідно навчитися любити дитину щиро і віддано, до 

самозабуття, до самопожертви і зречення від самого себе. Любов’ю до 

дитини вчителі хоча б частково покриють тяжкий гріх байдужості 

громадянського суспільства і держави до морального виховання молодого 

покоління [51, с. 62–67]. 

У період 1917–1920 рр. велися активні пошуки змісту форм і методів 

підготовки вчительських кадрів для радянської школи, запроваджувалися 

принципи демократизму, гуманізму, особистісно орієнтованої моделі освіти. 

Значний вплив на формування педагогічної майстерності вчителя мали 

передові ідеї західноєвропейської  педагогіки – врахування вікових 

особливостей учнів та індивідуальний підхід до них. Уряди Центральної 

Ради, Гетьманату, Директорії  і Радянської України розробляли концепції 

нової школи та здійснювали перші кроки до їх здіснення. Варто погодитися з 

твердженням вітчизняних істориків освіти В. Курила та В. Шепотька  про те, 

що в сучасній українській історіографії спостерігається тенденція показати 

діяльність Центральної Ради, Гетьманату та Директорії у галузі освіти під 

знаком “плюс”, а діяльність робітничо-селянського уряду – під знаком 

“мінус”. За твердженням В. Винниченка, суть революції полягала в тому, 

щоб “неукраїнців замінити українцями”. Таким чином, недемократизм 

кадрової політики полягав у тому, що в основі перших був національний, а 

других – класовий інтерес. Тоді як і національна приналежність, як і класова 

не могли бути критерієм кадрової політики в освіті і не тільки в ній. Лише 

моральна чистота, професіоналізм могли сприяти добору освітянських 

кадрів, здатних подолати повну руйнацію і перебудувати школу на нових 

засадах [23, с. 51].  

 

І.І. Огієнко (1882–1972 рр.) 

Питання сутності та специфіки педагогічної майстерності вчителя-

вихователя стали лейтмотивом наукової спадщини відомого українського 

державного та церковного діяча, філософа, історика, культуролога та 

педагога І. І. Огієнка (митрополита Іларіона). Характеризуючи постать 

І. Огієнка як людину енциклопедичних знань, І.Лікарчук у монографії 

“Міністри освіти України” обґрунтовує значення великого вченого у 

розбудові національної системи освіти і підготовки вчительських кадрів 

зокрема. Ім’я І. Огієнка і його спадщина повернулися завдяки зусиллям 



науковців та громадських діячів після проголошення державної незалежності 

України [26, с. 108]. 

 Великого значення І. Огієнко надавав культурі професійного мовлення 

вчителя, як провідному чиннику майстерності педагога. Т. Гришенкова, 

досліджуючи аспекти формування мовленнєвої культури майбутнього 

вчителя, вказує на епохальні праці великого вченого, виділяючи такі його 

твори: “Наука про рідномовні обов’язки”(1936 р.), “Чистота і правильність 

української мови”(1925 р.), “Складання української мови та”(1938 р.) та ін. У 

праці “Наука про рідномовні обов’язки” І. Огієнко писав, що кожен 

інтелігент, що публічно промовляє зі сцени, в церкві, в суді, в школі, на 

зборах і т. ін., зобов’язаний промовляти тільки соборною літературною 

мовою й вимовою. Кожен інтелігент, на його думку, зобов’язаний також 

“виховувати” в своїй родині не тільки соборну літературну мову, але й добру 

літературну вимову, оскільки добра літературна вимова – ознака 

інтелігентності людини, вона “зцементовує народ у свідому націю і надає 

йому почуття одності, де б він не жив і до якої держави не належав [6, с. 183]. 

І. Огієнко одним із перших розробив поради вчителям-практикам щодо 

формування в них культури мовленнєвої комунікації: 

1. Вчитель – якого б фаху він не був – мусить досконало знати свою 

соборну літературну мову. Невільно вчителеві оправдовувати 

свого незнання рідної мови нефаховістю. 

2. Як у школі, так і поза нею, учитель повинен говорити тільки 

взірцевою рідною соборною мовою  й вимовою, щоб власним 

прикладом впливати на учнів і на оточення. 

3. Учитель, який навчає тільки місцевою мовою, приносить тим 

велику шкоду єдності свого народу й своїй літературній мові. 

4. Кожний педагог-професіонал мусить ретельно працювати над 

науковим вивченням своєї рідної мови. 

5. Кожний учитель, особливо з провінційної школи, мусить конче 

збирати діалектологічний матеріал для вивчення своєї рідної 

мови. 

6. Кожний учитель мусить найдосконаліше знати науку про 

рідномовні обов’язки. 

7. Учитель рідної мови мусить бути душею “Гуртка плекання рідної 

мови” в його школі. 

8.  Усі вчителі інших предметів повинні завжди звертати пильну 

увагу, щоб на їхніх годинах панувала чиста літературна мова, бо 

мало зробить сам учитель рідної мови, якщо його не підтримають 

і учителі інших предметів [34, с. 377]. 

Досліджуючи науково-педагогічну спадщину І. Огієнка, 

А. Марушкевич акцентує увагу на його поглядах стосовно професійно-

педагогічного спілкування з учнями, як необхідної умови для розвитку 

здібностей, умінь і навичок школярів. “Я навчаю передавати думки свої 

словом і на папері”, – наголошував І. Огієнко. Навчання передавати “думки 

свої”, а не чужі, в усній чи письмовій формі, веде до підвищення 



відповідальності за сказане, а тим самим впливає на вироблення вміння 

говорити, висловлюватись у нестандартних ситуаціях [28, с. 93]. У 

редагованому ним періодичному виданні “Рідна мова”(1933–1938 рр.) 

постійно друкувалися відповіді на запитання читачів під об’єднаною назвою 

“Чистота і правильність української мови”. А. Марушкевич у монографії про 

науково-педагогічну діяльність І. Огієнка наводить, як приклад,  лист 

учителя М. Рішка з міста Драгова, в якому він звертається до Івана Івановича 

із проханням: “Мені не вистачає для моєї діяльності запасу українських слів. 

Вважаю це наслідком закінчення москвофільської середньої школи. Я вже 

працював у напрямку збагачення свого лексикону, мені рекомендують 

правописний словник Ізюмова, як найбільший за кількістю слів. Грінченків 

словник маю, але він уже застарий. Що ще потрібно для вдосконалення себе 

в літературній мові? ”. Відповідь І. Огієнка на запитання вчителя щодо 

збагачення чистоти і правильності його мовлення, збагачення словникового 

запасу полягала у таких порадах: а) “вивчення живої народної мови”; б) 

“постійне читання і студіювання кращих творів нашого письменства”; в) 

“користування різними словниками та граматиками, які допоможуть 

зорієнтуватися, що є літературне, а що – місцеве” [28, с. 94]. 

Досліджуючи проблеми становлення української школи, як відзначає 

В. Єремеєва, І. Огієнко стверджував, що Україна виробила свою оригінальну 

систему підготовки педагогічних кадрів, джерелами якої є освітні системи 

Київської Русі, братських шкіл, Києво-Могилянської та Острозької академій. 

Видатний учений мріяв про створення національної вищої педагогічної 

школи, заснованої на елементах культури та традиціях українського народу 

[13, с. 47]. 

Творчі пошуки представників передової педагогічної громадськості, 

науковців, інтелігенції щодо підготовки вчительських кадрів у 20–50-х роках 

ХХ ст. зводилися до необхідності створення чіткої системи освіти, яка 

покликана була здійснювати випуск високоосвічених, професійно 

спрямованих педагогів, які володіли б достатньою мірою всіма необхідними 

елементами педагогічної техніки, були достойними майстрами своєї справи. 

Н. Дем’яненко у своїх наукових працях з питань становлення та розвитку 

загальнопедагогічної підготовки вчителя зазначає, що колективи тодішніх 

кращих навчальних закладів розуміли необхідність формування в майбутніх 

учителів професійних умінь оптимізувати всі види навчально-виховного 

процесу, спрямовувати його на розвиток особистості, її світогляду, 

моральних і естетичних ідеалів, соціально значущої діяльності. Вони 

усвідомлювали, що лише педагог-майстер здатний формувати всебічно 

розвинену особистість, ефективно впливати на учня, формувати необхідні 

вміння та навички, розвивати його здібності, нахили і потреби.  
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РОЗДІЛ 3 

 

САМООСВІТА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГА 

 

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 

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, 

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. Отже, де і як може опинитися Україна, буде залежати від освітньої 

політики нашої держави в найближчому майбутньому. 

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. 

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 

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. 

Якщо це питання розглядати більш широко, то виявиться, що 

ефективне включення 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 



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 



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 



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 



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. 



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, 



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. 



 

Навчальне і наукове пізнання у професійній підготовці 

майбутнього педагога 

 

                                                Вчитися – значить досліджувати світ 

 

З огляду на наведене вище виходимо на проблему змісту навчання, яке 

необхідно орієнтувати на ті напрями, які визначають сучасну свідомість, 

сучасну освіту та культуру, є умовою виживання й розвитку людини. 

Професійна освіта передбачає оволодіння нормативним науковим 

простором – сукупністю виявлених закономірностей психічного розвитку, 

поведінки і т.п. Читання наукових текстів, в яких акумульовані теоретичні 

знання, стає чи не основним засобом професійного пізнання. Як відзначає 

М.М. Бахтін, саме «текст виступає як первинна “даність” гуманітарних 

дисциплін. Текст є тією безпосередньою даністю, з якої тільки і можуть 

виходити гуманітарні дисципліни." Проте специфіка сучасної науки 

полягає в її поліфонізмі, що часто бентежить неофіта – наукові тексти 

переконливо й авторитетно обґрунтовують існування зовсім різних 

закономірностей функціонування і розвитку психіки. 

Поява нових досліджень з методології науки, в тому числі 

гуманітарної, привела до розуміння поліфонічності наукового простору як 

його невід’ємної характеристики. Це означає, що різні конструкції 

психічної реальності, якими є наукові теорії, неминуче починають не 

тільки рефлексувати власну основу, але й включають у власний кругозір 

існування інших людей. Якщо, наприклад, підручники 60-70-х років 

минулого століття були в більшості своїй «монофонічними» 

(Петровский А.В. Общая психология, 1988), то в сучасних посібниках із 

психології не лише містяться описи різних напрямів, а в деяких випадках 

робляться спроби «повернути» їх один до одного, «включивши в діалог». 



Автори англійського підручника із психології розвитку Баттерворт та 

Харрис указують, що плюралізм сучасного наукового простору зростає за 

рахунок того, що на зміну «великим науковим ідеологіям» приходять 

окремі емпіричні дослідження, хоча останнє твердження є досить 

сумнівним. Отже, в умовах поліфонії, які задаються науковими текстами, 

недосвідчений читач потрапляє в ситуацію, яка є суперечливою, і 

множинність істини вимагає вирішення. В одних випадках це протиріччя 

знімається за рахунок визнання релятивності будь-якого наукового 

пізнання: в цьому випадку критерій істинності перестає бути актуальним. 

Зрозуміло, що таку позицію читача не можна визнати продуктивною, адже 

доведений до свого логічного завершення релятивізм блокуватиме будь-

яке наукове дослідження. Проте частіше всього втеча від протиріччя 

закінчується вибором певного концептуального підходу, який задає 

відповідну методологію дослідження й не передбачає власного 

перетворення. Розуміння наукових теорій та результатів наукового 

дослідження як незмінних і незаперечних істин виключає при цьому 

можливість творчої, перетворюючої дії учня (студента) стосовно останніх, 

тобто  можливість розвитку як самого початкуючого дослідника, так і 

простору науки. Тут ми можемо бути свідками парадоксальної ситуації: 

самі тексти, яким у культурі приписується статус наукових, а, отже, таких, 

які виводять нас на нові знання, є новим словом, кроком у розвитку науки. 

Водночас для читача вони часто виступають не «червоною ниткою» 

наукового пошуку, а швидше як лабіринт, який жорстко обмежує (нормує) 

його власне дослідження. 

Наведене вище змушує нас повернутися до аналізу розвивальних 

цілей професійної підготовки спеціаліста. Традиційно поняття «розвиток» 

розглядається як формування в ході навчання особливих когнітивних 

структур та схем, які носять узагальнюючий характер. Навчання, яке має 

розвивальний потенціал, різко збільшує кількість можливостей людини 

навіть далеко за межами конкретного матеріалу, який нею вивчається. Для 



професійно-педагогічної освіти таким орієнтиром розвитку може 

виступати здатність до аналізу й перетворення наукового знання. Уявлення 

про динамічність наукового знання дозволяє деякою мірою зняти 

протиріччя, породжене плюралізмом підходів, протиріччя, яке 

породжується методологією «статичного знання». Здавалося б, що більш 

продуктивним було б користування текстами, які є результатом наукової 

творчості. Та очевидно, що сама предметність такого засобу пізнання, як 

текст, складна і розкривається з різних сторін залежно від тих дій, які були 

актуалізовані читачем. Такий феномен, як авторська позиція, може, по-

перше, дозволити знайти лінгвістичні засоби, за допомогою яких текст 

«пред’являє» читачеві свої творчі або нормуючі сторони, а, з іншого боку, 

– проектувати читання як особливу творчу діяльність, здатну виводити 

читача у простір відкритого самостійного пошуку, черпати з тексту не 

лише інформацію, а й схеми її здобуття. 

У процесі читання, коли нав’язана текстом мовна гра може бути 

умовно названою «читанням-зануренням», ми насамперед орієнтуємося на 

картину світу, створену автором. При цьому авторське слово не 

ідентифікується як чуже, не відділяється від власної думки читача й стає не 

лише об’єктом перетворення, а й об’єктом відношень. Такий тип читання – 

«читання-занурення» – не відокремлює авторську картину світу від своєї 

власної, а реальність – від її образу. Таке читання дозволяє 

реконструювати авторську думку, засвоїти зміст тексту, але не може 

зробити предметом аналізу читача власне авторську позицію. У цьому 

випадку ні автор, ні читач не перебуватимуть у зоні розвитку. 

Предметом особливого розгляду в науковому тексті може стати дія 

аналізу, розгорнута автором щодо свого «опонента». Зміст цієї дії можна 

охарактеризувати як сходження від того, що утверджується, до того, що 

мається на увазі, тобто від картини світу до позиції, з якої ця картина може 

спостерігатися. По суті, мова йде про перехід до аналізу другого рівня 

тексту, при цьому передбачається, що ця задача вимагає наявності в читача 



(дослідника) особливих когнітивних структур. Спостереження свідчать, що 

студентам набагато легше виділити тези матеріалів, які розглядаються в 

лекції авторів, аніж позицію самого лектора, завдяки якій стала можливою 

відповідна реконструкція матеріалу лекції. Дослідження, проведене в 

Московському педагогічному університеті засвідчило, що лекція частіше 

всього взагалі не сприймається студентами як особливе авторське слово, де 

подається оригінальний контекст викладу матеріалу. Предметом 

дослідження виявляється викладена автором картина світу, а не та позиція, 

завдяки якій це стало можливим: остання ж ніби виявляється як «прозора» 

й беззаперечна. 

Крім того, наукові тексти самі в завуальованій формі моделюють 

процес перетворюючого читання: автор, як правило, не прямує в полеміці 

за тим вектором, який був заданий його попередником, проблематизуючи 

позицію опонента, знаходячи її за картиною світу, поданою в тексті. 

Йдеться про таку особливу позицію дослідника, як здатність його перейти 

до аналізу того ж наукового простору, але вже з позиції іншого рівня. При 

цьому науковий текст дозволяє виявити парадоксальну ситуацію: 

продуктивне, перетворююче читання цього тексту передбачає  принципову 

розбіжність вихідних запитань автора і читача. 

Акцентування перетворюючих аспектів наукового тексту дозволяє 

поставити проблему формування в читача (дослідника) адекватних 

когнітивних структур, які відкривають можливість не лише для вияву 

новаторства автора, а й для формування (розгортання) власної думки, 

тобто йдеться про використання творчого потенціалу наукового тексту для 

створення свого власного висловлювання. Отже, якщо дійсно «історично 

тексту завжди передує текст», то, очевидно, справедливим буде й обернене 

твердження: продуктивне читання тексту завжди передбачає створення 

нового тексту. 



Отже, проблеми обробки інформації та народження нового знання, 

швидкого оволодіння ним у процесі масового навчання, використання його 

на практиці без перебільшення стали однією з найважливіших тем сучасної 

теорії пізнання та методології освіти. Це пов’язано не лише з тим, що в 

центрі уваги гносеології знаходяться знання, які швидко змінюються й 

розвиваються. Сьогодні неможливо вирішувати гносеологічні питання лише 

«в принципі», описуючи, як повинен був би відбуватися пізнавальний 

процес, якщо усунути специфічні особливості конкретних ситуацій, в яких 

він відбувається, і які накладають певний відбиток на «ідеальну схему» 

пізнавальної процедури. 

 

Пізнавальна діяльність і творчість 

 

Найголовніше прищепити смак і любов до науки, 

                              інакше ми виховаємо просто віслюків, 

                               навантажених книжною премудрістю. 

                                                                                М. Монтень 

 

Розглядаючи питання про тісний взаємозв’язок творчості і самостійної 

пізнавальної діяльності, відзначимо, що існує багато різних підходів щодо 

визначення поняття «творчість». Можна говорити про те, що інтуїтивно 

кожен дослідник розуміє, що таке творчість, хоча чіткого, однозначного 

визначення цього поняття немає. Проте, незважаючи на це, всі сходяться на 

тому, що результатом творчого акту завжди є щось нове: знання, предмет 

матеріальної культури, тип стосунків, залежностей, нове звучання давно 

відомого твору і т.д. Закономірно, що виникають такі запитання: як 

народжується нове знання, чи можна навчити людину творчості? Відповідь 

на ці запитання, швидше за все, залежить від розуміння самої творчості і 

творчої діяльності як форми і способу реалізації можливостей особистості. 

На Сході традиційне знання про людину пов’язує творчість з 

особливим станом індивідуальної свідомості. Для цього стану свідомості 



характерною є невисловлюваність думки у вербальній формі. Як тільки 

думка знаходить словесну форму, вона стає фіксованою, стабільною, 

виходить за межі індивідуальності, соціалізується. Тим самим 

встановлюється межа індивідуальної творчості, лише в ході якої і можливе 

досягнення нового смислу і знання. Отже, чіткі логічні форми, яким 

підпорядкована наша мова і на основі яких вибудовується наше вербальне 

спілкування, і, як наслідок, усе раціональне знання, вступають у суперечність 

з можливостями творчого розуміння світу. На Сході пізнання розглядається 

як одержання нового знання при творчому акті інтуїції, яка ірраціональна за 

своєю сутністю. Виникає питання, як же можна навчити інтуїції, а значить, і 

творчості, і чи можливо це взагалі? Згідно східною філософією, вважається, 

що інтуїтивна здатність закладена в кожному з нас генетично. Тому проблема 

полягає лише в тому, щоб розвивати ці здібності. Ось чому на розвиток 

інтуїтивного мислення чи здатності до творчої діяльності спрямовані 

розроблені у східній культурі детальні технології медитації. 

Необхідно відзначити, що західна культура за всієї своєї раціональності 

теж пов’язує творчість з інтуїцією, визнаючи у творчості ірраціональний 

момент. Саме момент, ставка ж робиться на раціональне мислення, пізнання, 

раціональні дії (чи діяльність) і на соціальність творчості. Саме через це 

виникла, по суті, тупикова ситуація в розв’язанні й з’ясуванні процесу 

творчості. З позиції раціональності, творчість і інтуїція як моменти творчої 

діяльності поясненню не піддаються, а ірраціональному, інтуїтивному немає 

точного визначення. 

Водночас ми, не знаючи точних механізмів творчості, все ж досить 

легко відрізняємо творчу діяльність від репродуктивної. Творчою є будь-яка 

діяльність, у ході якої здійснюється пошук проблем, рішень, можливо, давно 

поставлених (і не вирішених) задач, напрямів розвитку людини. Творчою є 

також діяльність, яка виводить її суб’єкти за межі існуючих парадигм і т.д. 

Перетворенню діяльності у творчу сприятиме формування в суб’єкта певних 

навичок, здібностей творчого характеру. Такими творчими навичками можна 



вважати навички аналізу, порівняння, оцінки й самооцінки, вміння творчого 

пошуку і критичного сприйняття. Ці конкретні якості особистості 

формуються стихійно, але можуть розвиватися й цілеспрямовано, в ході 

навчання. Отже, якщо ми сьогодні неспроможні навчити творчості (на 

відміну від східних культур ми не володіємо подібними технологіями), то 

можемо цілеспрямовано формувати й розвивати деякі навички, які можуть 

відкривати дорогу творчому прориву у світ невідомого. Задача кожного 

викладача саме й полягає в тому, щоб розробляти відповідні методики, 

спрямовані на становлення та вдосконалення творчих навичок і, як наслідок, 

формування творчо зорієнтованої особистості. 

Одним із серйозних недоліків функціонуючої системи вищої освіти є 

характерне для більшості вищих навчальних закладів зниження творчого 

потенціалу студентів у процесі навчання. І жодних парадоксів тут ніби й 

немає. Вступаючи до вищих навчальних закладів освіти нестандартними, 

схильними до оригінальних ідей та підходів, навіть кращі випускники 

середніх шкіл через п’ять років стають усередненими спеціалістами вузького 

профілю. Звичайно, за час професійної підготовки вони збільшили обсяг 

своїх знань, розширили уявлення про навколишній світ, але творчо 

використовувати інтелектуальний багаж, висувати нестандартні гіпотези, 

синтезувати нове знання дуже часто вони неспроможні.  

На заняттях такі студенти нерішуче висловлюють власні нешаблонні 

думки (щоб не засміяли!..), звикають до того, що на кожне запитання є 

відповідь (частіше – стандартна), потрібно лише законспектувати 

відповідний параграф чи розділ підручника. При цьому після численних 

вправ з «переписування» студенти звикають некритично ставитися до того, 

що викладено на папері. На таких «заняттях» студент втрачає здатність 

самостійно мислити, а згодом з цієї ж причини в нього як спеціаліста 

виникають проблеми професійного характеру (коли доводиться вирішувати 

нестандартні питання, здійснювати самостійний пошук, «включити» творчу 

фантазію тощо). 



Саме тому відомий учений, академік П.Л. Капіца, аналізуючи процес 

прийому до аспірантури, зазначав: «На аспірантських екзаменах я 

спостерігав, що вузівською професурою цінується не той студент, який 

більше всього розуміє, а той, який більше всього знає. А для науки потрібні 

люди, які, насамперед, розуміють. Тому відібрати студентів ВНЗ до 

аспірантури за даними екзаменів дуже важко. Щоб правильно відібрати 

аспірантів, які подають надії, необхідно спостерігати їх протягом деякого 

відрізку часу, коли вони зайняті такою роботою, на якій могли б виявити 

свою творчу жилку, своє вміння самостійно мислити».  

Розглядаючи різні аспекти пізнання та пізнавальної діяльності, не слід 

випускати з поля зору й таке, пов’язане з пізнанням, поняття, як 

креативність. У дослідження креативності значний внесок зробили відомі 

вчені А. Маслоу, Е. Фромм, Л.С. Виготський, Д.Б. Богоявленська та ін. 

Кожний з них намагався дати цьому поняттю власне визначення. Як 

наслідок, цих визначень з’явилося понад 60, і число це постійно 

збільшується. Серед численних варіантів, на наш погляд, найбільше 

підходить концепція Е. Фромма, за якою креативність визначається як 

«здатність дивуватись і пізнавати, уміння знаходити рішення в 

нестандартних ситуаціях, спрямованість на відкриття нового і здатність до 

глибокого усвідомлення свого досвіду». Для предмета нашого дослідження 

найбільш вагомими є перші дві складові визначення: «здатність дивуватися і 

пізнавати», – яка орієнтує дослідників і практиків на мотиваційний та 

інтелектуальний аспекти креативності мислення та «уміння знаходити 

рішення в нестандартних ситуаціях», що передбачає оригінальність і 

гнучкість мислення.  

А.Г. Маслоу виділяє «первинну» і «вторинну» стадії розвитку 

креативності. Перша є етапом піднесення, «запалення творчості», вона менш 

за все спрямована на результат, на досягнення, а більше концентрується на 

процесі, тут наявне бажання отримати від творчості задоволення, і людина 



менше схильна бачити в цьому спосіб досягнення успіху чи визнання. Саме 

її, на думку вченого, треба вивчати насамперед. 

Вторинна креативність як процес деталізації творчого продукту і 

надання йому креативної форми включає не стільки творчість, скільки важку 

рутинну роботу, а успіх її значною мірою залежить від самодисципліни. 

Вона, на думку А. Маслоу, виступає аналогом наукової продуктивності, тоді 

як первинна креативність зароджується  у глибинах підсвідомості; вона 

генетично закладена в кожному з нас і є універсальною. Первинна 

креативність споконвічно притаманна кожній людині. 

У психологічних дослідженнях часто одним із критеріїв креативності 

мислення називають «нестандартність». Проте П. Торренс відкидає такий 

підхід, адже під цей критерій можна віднести будь-яку девіацію: від 

акцентуацій до прояву аутичного мислення. Для наших досліджень 

доцільніше прийняти інший критерій – осмисленість, адже людина, яка 

креативно мислить, повинна вміти не лише запропонувати велику кількість 

оригінальних ідей, але й критично їх оцінити, обрати серед них найбільш 

раціональні, які б максимально відповідали вирішенню поставленої 

проблеми. 

Дослідниками цієї проблеми (Волланс, Коган) показано, що 

креативність залежить від зовнішніх умов, таких, як відсутність критики, 

оцінок чи стресу; це дозволяє краще виконати творчі та інтелектуальні 

завдання. Відповідно до цього організатори пізнавальної діяльності повинні у 

своїй роботі дбати про відсутність тих чинників, які протидіють розвитку 

креативного мислення: конформізму, цензурі, ригідності, уклінності перед 

авторитетами, бажанню досягти успіху будь-якою ціною, негайному 

віднаходженню відповіді. 

Розвиток креативності мислення є однією з актуальних проблем 

сучасної освіти. Проте, ті освітні системи, які сьогодні існують, ґрунтуються 

на традиційній дидактиці, яка розглядає навчання як процес об’єктивно 

детермінованого розвитку, що забезпечується передачею учням (студентам) 



вже відомої інформації та фактологічних (репродуктивних) знань. 

Традиційна дидактика має свій алгоритм, який характеризується такими 

ознаками: 

- точна постановка задачі; 

- як правило, вказується метод чи спосіб її вирішення; 

- наявний приклад для наслідування; 

- як правило, однозначний і відомий викладачеві результат рішення. 

Такий алгоритм дає можливість швидко і правильно вирішувати 

навчальні завдання. Проте сьогодні очевидно, що успіх у навчанні творчої 

особистості залежить не лише від якісного засвоєння відомих наукових 

знань. Якщо виходити із шкільних програм з природничих дисциплін, то ми 

ніби повинні очікувати появи вже у старших класах школи вчених, які були б 

вищі за Декарта, Ньютона, Ломоносова, тому що в XVII-XVIII ст. ці великі 

вчені не мали уявлення про цілу низку розділів математики, фізики, хімії і 

т.д., які вивчаються в сучасній школі. Проте вчені-творці у старших класах 

середніх шкіл не народжуються, тому що творчість – це не просто діяльність 

взагалі, це специфічна діяльність у самій пізнавальній діяльності, яка 

збільшує творчий потенціал останньої. Отже, сучасні освітні системи повинні 

більшою мірою орієнтуватися на творчість. 

Загальна і професійна підготовка з позицій креативності повинна 

здійснюватися на основі єдиної моделі формування творчих спеціалістів в 

умовах інтеграції навчального процесу, наукових досліджень і практичної 

діяльності (виробництва). Для підготовки таких спеціалістів потрібна інша 

дидактика, яка передбачає навчально-виховний процес як процес творчості. 

При цьому в усій системі навчання повинен бути зреалізованим діяльнісний 

підхід (тобто навчання необхідно зорієнтувати на вирішення творчих задач з 

галузі майбутньої діяльності спеціаліста). Тому для креативної дидактики, як 

вважають деякі дослідниики, повинен бути характерним алгоритм, який 

описується такими ознаками: 

- відсутня точна постановка задачі; 



- не вказано метод чи спосіб вирішення (за винятком евристичних 

стратегій і тактик); 

- відсутній навчаючий приклад (евристичних прийомів і методів це не 

стосується); 

- як правило, результат багатозначний і невідомий викладачу. 

Для досягнення ефекту креативної орієнтації необхідно: 

-  створити в навчальному процесі фон відцентрового, відкритого в 

метагалузь, метазнання (тобто за межі вузької спеціальності), надкритичної 

(такої, що допускає лише доброзичливу, розвивальну критику) взаємодії, які 

сприяють розкриттю й розвитку творчих здібностей тих, хто вчиться; 

-  реорганізувати навчальний процес у такий, коли б учні (студенти) 

стали творцями, а навчальний матеріал – засобом досягнення мети. 

Одним з важливих напрямів підвищення рівня креативності освіти на 

сучасному етапі є використання інноваційних технологій. Сьогодні вже 

можна вести мову про те, що у світовій освітній практиці, в основному, 

склалося розуміння їх теоретико-методологічних основ, накопичено значний 

досвід реальної педагогічної практики, створена та успішно функціонує 

(звичайно, не в усіх ВНЗ) навчально-методична база, здійснюється 

індивідуалізоване навчання, успішно використовується інформатизація 

освіти, модульно-рейтингова система для надання ширших можливостей 

активної, цілеспрямованої навчально-пізнавальної діяльності студентів та 

учнів. 

Інформатизація сьогодні – це не мода, не кампанія і не одна з багатьох 

тимчасових соціальних програм. Вона є інфраструктурою, на основі якої 

можна будувати різні інноваційні проекти. Головна мета таких проектів 

полягає у глобальній інформатизації інтелектуальної діяльності (навчання, 

науковий пошук) та становленні особистості у процесі навчання, розвитку 

аналітичного мислення, самостійності у здобутті знань та прийнятті рішень. 

Слід підкреслити, що справді інноваційним навчання стає не в результаті 

зміни інформаційної технології, а на основі розвитку нових стратегій 



організації освіти: від повного ігнорування факту особистісної позиції того, 

хто навчається, перед метою (тобто засвоєнням знань) до визнання здатності 

щодо самоорганізації пізнання та утвердження цінності розвитку 

індивідуальності. 

Дослідник А.В. Назаретова, вивчаючи розвиток креативності школярів 

при вивченні предметів природничо-математичного циклу, показала, що цей 

розвиток відбувається за умови більш повного використання можливостей 

навчального матеріалу. Під розвивальними можливостями навчального 

матеріалу в названому нами аспекті розуміють використання навчальних 

завдань з метою розвитку креативності мислення в єдності з основними 

сферами індивідуальності школярів. Що це за навчальні завдання? Це будь-

які види доручень викладача щодо виконання учнями певних навчальних дій. 

У наукових працях виділяється три види навчальних завдань: 

1.  Ті, які вимагають активізації знань і дій щодо того матеріалу, на 

основі якого формувалося дане поняття чи дія. 

2. Ті, що базуються  на застосуванні раніше засвоєного поняття, дії, 

прийому, закону чи правила до нового матеріалу. При засвоєнні нового 

викладач наперед указує на доцільність використання засвоєного раніше. 

3.  Ті, що базуються на застосуванні попередньо засвоєних понять та 

дій, коли навчальні завдання використовуються у процесі вивчення учнями 

нового навчального матеріалу шляхом самостійної пізнавальної діяльності. 

Зауважимо, що подібне визначення видів навчальних завдань є 

неповним з позиції розвитку креативності мислення учнів у зв’язку з тим, що 

тут не враховуються дії, в яких реалізувались би уміння швидко зрозуміти, 

знайти незвичайний спосіб вирішення, поставити питання, висунути гіпотезу, 

обґрунтувати висновки, виділити проблему. Виділені три типи завдань не 

зорієнтовані на розвиток креативності мислення школярів в єдності з 

основними сферами індивідуальності. Частково це знаходить своє вирішення 

лише в останньому випадку, де новий матеріал засвоґюється шляхом 

самостійної пізнавальної діяльності.  



Досліджуючи проблему підготовки вчителя до формування творчої 

особистості учня, професор Сисоєва С.О. зазначає, що підвищення 

ефективності  творчого розвитку учнів значною мірою визначається 

професійними уміннями вчителя створити  сприятливі умови для розвитку їх 

творчих можливостей, самореалізації учнів у процесі навчання. Ми цілком 

погоджуємося з тим, що «ефективність  організації творчої навчальної 

діяльності учнів визначається творчою ситуацією, яка створюється  такими 

засобами: при розв’язуванні творчих задач, вирішенні навчальних проблем, 

дискусіях, критичному аналізі прочитаного або розв’язаного, виконанні 

творчих завдань, проведенні навчальних експериментальних і дослідних  

робіт, ігрових ситуаціях». 

Професор В.В. Рибалка вважає, що для повноцінного розвитку творчої 

особистості доцільно використовувати комплекс навчально-виховних та 

організаційних заходів, здійснюючи їх протягом тривалого часу. Мова тут іде 

про розвиток творчості в учнів. На нашу думку, коли будуть сформовані 

навички пізнавальної діяльності, необхідність такої «опіки» з боку вчителя 

(викладача) відпадає, і питання розвитку творчості цілком залежить від 

суб’єкта цієї діяльності, його мотивації, досвіду, професіоналізму і характеру 

професійної діяльності. 

Отже, можна стверджувати, що навчальний матеріал повинен 

становити педагогічно доцільну систему пізнавальних задач і навчальних 

завдань, в якій кожна підсистема навчальних завдань спрямована на  

розв’язання пізнавальної задачі. Домінуючою ознакою навчальних завдань, 

звичайно, виступає їх зміст, зорієнтований на самостійність і гнучкість 

мислення, перевірку, абстрагування та формалізацію конкретної ситуації. 

При цьому відбувається пошук більшої кількості рішень, вибір рішення, яке 

відзначається своєрідністю, аналіз можливих комбінацій об’єкта 

дослідження, критична оцінка досліджуваних способів рішення з позиції 

практичного використання та їх оптимальності для досягнення мети. 



Проте найбільш ефективного впливу на розвиток креативності 

мислення слід чекати від участі учнів та студентів у науково-дослідній 

роботі. Однією з важливих задач вищого навчального закладу є навчання 

студентів методів наукових досліджень.  

Учені виділяють навчальну та наукову дослідницьку діяльність. 

Незважаючи на те, що кожен з цих видів має свою мету і засоби досягнення, 

все ж деякі дослідження розглядають навчальну і наукову діяльність в 

аспекті їх єдності. 

Зазначимо, що набір дослідницьких умінь може коливатися і 

видозмінюватися залежно від досвіду дослідника та характеру і рівня його 

професійної діяльності. А.А. Киверялг виділяє, зокрема, такі функції 

педагогічної дослідницької діяльності: інформаційну, вимірювальну, 

контрольно-регулятивну, виховну, розвивальну. Педагогічну дослідницьку 

діяльність можна розглядати як сукупність пізнавальних та організаційно-

педагогічних зусиль, спрямованих на одержання інформації, яка слугує 

оптимізації фахової діяльності і підвищенню ефективності навчального 

процесу. 

Уміння здійснювати наукові дослідження потрібні не лише в майбутній 

професійній діяльності; такі вміння важливо формувати вже з перших курсів 

навчання студентів. Йдеться про участь у роботі наукових гуртків, 

студентських конференцій, підготовці курсових, дипломних робіт, а згодом і 

повноцінній науково-пошуковій діяльності. Часто вузівські конференції є 

«науковими» лише в тому розумінні, що доповіді студентів свідчать про 

певну кількість набутої ними інформації з окремих галузей знання, тобто 

доповіді не містять нових для науки положень. Незважаючи на це, школи 

молодих учених, які організовуються у ВНЗ, сприяють розвитку у студентів 

певних навичок пошукової діяльності, у процесі якої молоді дослідники 

знаходять для себе нову інформацію (хоча вона, наприклад, не є новою 

взагалі – тобто в науковому плані). Важливо те, що при цьому перед 

студентом ставиться проблема, яку йому необхідно  вирішити: 



проаналізувати літературні джерела, з’ясувати нову для нього термінологію, 

окреслити шляхи та послідовність наукового пошуку тощо. Характерно, що у 

процесі такої роботи іноді непросто в методологічному плані відповісти 

навіть на прості, на перший погляд, питання, коли їх тлумачення в 

енциклопедіях, довідниках, словниках, підручниках вступають у протиріччя 

одне з одним. І тут не викликає сумнівів цінність пошуків, аналіз 

термінологічного апарату. 

Як показує досвід, сьогодні більшість доповідей на студентських  

конференціях є основномувному навчально-пізнавальними, орієнтація ж на 

творчу, дослідницьку роботу простежується недостатньо. Доповіді науково-

дослідницького характеру на цих конференціях, як правило, представлені 

найменше. Причина в тому, що студентів майже не вчать такому виду 

діяльності. Отже, короткий спецкурс з організації та методики науково-

дослідної роботи для студентів першого курсу є цілком необхідним. У ньому 

також можна подати і рекомендації щодо організації конференцій. Авторам 

доповідей слід рекомендувати давати короткі формулювання (тези) 

зробленого ними наукового викладу, що дасть змогу учасникам конференції 

зрозуміти новизну повідомлень. З іншого боку, це привчатиме студентів до 

глибшого аналізу й уміння подання матеріалу доповіді, а це поступово  

приведе до розуміння ними різниці між науковими, практичними 

дослідженнями та навчально-пізнавальними розробками. 

Тут можливі заперечення про те, що від студентів перших курсів рано 

вимагати досліджень, які б містили елементи наукового внеску. Однак 

практика свідчить, що такі задачі, як постановка проблеми, визначення та 

уточнення понять, розробка класифікацій та їх ознак, систематизація 

термінологічного апарату, виявлення причин негативних явищ і процесів, 

визначення основних напрямів вирішення проблеми, узагальнення, 

систематизація та аналіз різних підходів, внесення окремих пропозицій 

практичного характеру під силу навіть студентам перших курсів. 

 



 

 

 

 

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 

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» [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. 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 

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». 

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 

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, 

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. 

«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. 

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). 



Для 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 

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 

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 

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. 

 

 

 

 Освіта сьогодні кардинально змінюється, орієнтуючись на процеси 

навчання, виховання та більшою мірою розвитку особистості. Щоб бути їй 

ефективною в сучасних умовах у системі професійної підготовки змінюються 

цілі, зміст, навчальні технології, які визначають розвиток суспільства. Нове, 

що ввійшло в останні десятиріччя в практику освіти, полягає в тому, що сума 

отриманих у вищій школі професійних знань не може залишатися незмінною 

протягом життя людини. Вона повинна постійно поновлюватись, 

замінюватись іншою, актуалізованою сумою, - положення є незаперечною 

основою сучасних концепцій неперервної освіти. Звідси поява твердження 

про необхідність навчити студента вчитись, яке довгий час обговорювалось в 

педагогічній літературі і дуже повільно впроваджується в життя. 

Актуальність забезпечення неперервності освіти, яка постійно 

супроводжує людину, продиктована самим життям. Вирішення цієї проблеми 

є суттєвою умовою підвищення ефективності освіти та одним з 



найважливіших чинників формування культури особистості людини. Сама 

думка про систему організованого навчання умінням вчитися давно 

обговорюється у зв’язку  з необхідністю активізації пізнавальної діяльності 

суб’єктів пізнання. «Вічна» проблема особливо загострилась протягом 

минулого століття, яке характеризується неймовірно швидким зростанням 

кількості інформації, значною диференціацією наук з одночасним  

зростанням вимог до сучасного фахівця. 

Тому в останні роки формування вмінь вчитися та реальне 

забезпечення самостійного навчання стало найважливішою задачею 

професійної підготовки. Процес засвоєння та використання знань, який 

виступає як процес суб’єктивного відкриття для себе нових знань у ході 

евристичного методу пізнання, розвиває здатності студента (учня), надає 

йому можливість самореалізуватися, самоутвердитися. 

Крім того, на жаль, педагога як особистість не готують зараз у вищих 

навчальних закладах. Там, в першу чергу, готуються спеціалісти з певного 

фаху (фізика, математика, історія тощо.) та здійснюють загальнонаукову 

підготовку. 

Завдання, зумовленні глобальними тенденціями розвитку суспільства, 

вимагають вирішувати питання визнання пріоритету особистості людини з  

тільки їй притаманними розумовими і фізичними здібностями, потребами, 

цінностями, адже невідповідність традиційної освіти і реальної 

життєдіяльності людей стало останнім часом досить гостро відчуватися, а 

сама система освіти все глибше занурюється в стан перманентної кризи.  

Отже, інформаційно-репродуктивна освітня система та авторитарний 

стиль управління навчальним процесом не може забезпечити перехід до 

особистісно-орієнтованих стандартів освіти, орієнтації людини як найвищу 

цінність, здатність до співпраці, розвиток в учня самосвідомості, само 

розуміння, самоорганізації, оцінку своїх власних сил та забезпечення 

саморозвитку. Забезпечити розвиток особистості стане можливим, на наш 



погляд, при наданні особливої значимості самоосвітній діяльності суб’єктам  

навчального процесу. 

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 менше 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, яке можливе лише за наявності мотивації, умов для 

навчання (навчально-методичне, технічне, матеріальне та фінансове 

забезпечення) та вміння суб’єктів навчання 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. 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 самоудосконалення, саморозвитку, коли 

людина постійно вчиться, самостійно здобуває нові знання відповідно до 

зростаючих вимог часу і нових умов діяльності, адже вперше в історії 

людства наступив 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 місце роботи чи 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 чинниками розвитку людини. При цьому повинен здійснюватися 

перехід від принципу “освіта на все життя” до принципу “освіта протягом 

всього життя” (І.А. Зязюн).  

Самоосвітній процес в широкому розумінні цього слова – це 

удосконалення своїх знань та вмінь у різних сферах діяльності, у вузькому ж 

розумінні - удосконалення спеціальних знань та умінь в конкретній 

діяльності. 

Педагогічна самоосвіта - це чітко спланована система, мета якої полягає 

в реалізації досягнень педагогічної науки в навчально-виховному процесі. 

Головною умовою педагогічної самосвітньої діяльності є самоконтроль, а не 

зовнішній контроль. Зміст самоосвіти повинен відповідати професійному 

рівню педагога, його інтересам і нахилам. Приступаючи до самоосвіти, 

необхідно оцінити свої можливості щодо удосконалення педагогічних умінь, 

навичок та використання різних форм самоосвітньої діяльності. 

Ряд авторів вважають, що найбільш поширеною формою самоосвіти є 

робота з книгою. Систематичне вивчення педагогічної, психологічної, 

методичної літератури допомагає осмисленню практичної діяльності, 

підвищує професійний рівень педагога. До інших форм педагогічної 

самоосвіти можна віднести науково-практичні семінари, відкриті уроки і т.п. 

Самоосвіта сприяє становленню особистості, а діяльність знаходиться в 

тісному взаємозв'язку з самовихованням. 

Останнє для вчителя є сьогодні одним з пріоритетних в освіті. Професія 

вчителя немислима без постійного самоудосконалення: вчитель повинен бути 

взірцем для своїх учнів. Загальновідомо, що вчитель здатен виховувати і 

навчати своїх учнів, поки сам працює над своїм власним вихованням та 

освітою (К.Д. Ушинський), в іншому випадку жодна інноваційна діяльність у 

школі не знайде свого місця. Професіоналізм учителя повинен опиратися на 

таку схему: постійно вчитися самому, ділитися своїми здобутками 

(знахідками) зі своїми колегами, захоплювати їх своїм інтересом до професії, 



не поспішати оцінювати, а підказувати і спрямовувати. Саме такий підхід 

стимулює пошук нових ідей, засобів і способів діяльності. 

Неперервний особистісний і професійний саморозвиток сучасного 

вчителя базується не на прийнятті ним певних методичних вказівок чи 

інструкцій, а на такому підході, коли до цього він "доходить самостійно". 

Традиційні ж методи навчання, разраховані на відносно стабільну 

інформацію, в даний час є малоефективними. Лекція сьогодні - лише 

початкова передумова самостійного, творчого освоєння спеціальності. 

Вирішального значення в сучасних умовах набуває самонавчання, самостійну 

роботу слід розглядати як основу пізнавальної активності і розвитку 

мислення не лише студентів та учнів, а й кожного педагога.  

Зміст самоосвіти повинен відповідати професійному рівню фахівця, його 

інтересам і нахилам. За визначенням академіка Гончаренка С.У. самоосвіта – 

освіта, яка набувається у процесі самостійної роботи без проходження 

систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. Вона є 

невід’ємною частиною систематичного навчання в стаціонарних закладах, 

сприяючи поглибленню, розширенню і більш міцному засвоєнню знань. 

Основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення літератури. Джерелами 

самоосвіти служать також засоби масової інформації [Педагогічний словник, 

с.296]. Самоосвіта вимагає від суб’єкта пізнання бачення життєвого смислу в 

навчанні, свідомого визначення мети, здатності до самостійного мислення, 

самоорганізації і самоконтролю. Це звичайно малодоступне дітям, але уже в 

юнацькому віці може бути дуже результативним. 

Слід зазначити, 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 уміти розпізнавати, аналізувати навчальну інформацію, порівнювати 

її з відомою, застосовуючи її на практиці, пропускати через свої відчуття, 

свій життєвий досвід, формуючи таким чином образ професійної діяльності. 

Наскільки активним буде цей розумовий та практичний пізнавальний процес, 

настільки ефективним буде й результат професійної діяльності.  

При цьому майбутній вчитель повинен вчитися сприймати себе і 

розуміти, яким він є і яким має бути. У цілісно-психологічну підготовку 

необхідно обґрунтовано включати механізм рефлексії. Більшою мірою цьому 

сприяють заняття з загальної психології, психодіагностики, основ 

педагогічної майстерності, методики виховної роботи. У зміст ряду занять 

необхідно включити тести, які дозволять студенту самостійно та на 

достатньому науковому рівні оцінювати себе за рядом параметрів: обсяг, 

стійкість та розподіл уваги; рівень комунікативних та організаторських 

здібностей; особливості та переважаючий тип мислення. Суб’єкту 

самоосвітньої діяльності при цьому рекомендується вести зошит 

професійного зростання, куди він записує результати самоаналізу. Це є 

відправним пунктом для створення індивідуальних програм професійного 

самовдосконалення. Мета такої роботи не зводиться до простого збирання 

інформації про себе, при цьому слід забезпечити процес постійного 

професійного зростання вчителя (викладача), його саморозуміння. 

Обговорення з іншою людиною (викладачем, студентом) своїх відчуттів та 

установок дозволяє глибше проникнути у її зміст. 

"Я - концепція" майбутнього вчителя - достатньо складна особистісна 

структура. Вона визначає не тільки те, як сама особистість до цього 

ставиться, які бачить для себе можливості професійного розвитку в 

майбутньому. Сприйняття вчителем зазначеного вище значною мірою 

обумовлює визначення стійких форм його професійної поведінки, способів 

педагогічної діяльності, та шляхів їх самоудосконалення. 

Професійні завдання педагога, що опановує нову технологію освіти, 

потребують від нього, як свідчать експерименти, нового ставлення до самого 



себе, проникнення у свій внутрішній світ, професійного самовдосконалення, 

відмови від авторитарного стилю спілкування. Невирішені психологічні 

проблеми вчителя несприятливо впливають на мікроклімат у класі і розвиток 

дітей. Отже, ці фактори необхідно завжди . враховувати вчителю при 

організації своєї самоосвіти та навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

"Лише особистісне "Я" надає пізнавально-навчальній діяльності 

внутрішнього смислу, значущості, цінності. Саме особистісно-орієнтована 

освіта має підготувати учня "до життя як безперервного вчинку, до вчинкової 

життєдіяльності" на відміну від традиційного навчального процесу, який 

будувався під кутом зору умінь і навичок, а розвивальні цілі переважно лише 

декларувалися. 

Здатність до самовизначення, знаходження ідентичності проявляються в 

"побудові" власної перспективи, осмисленні життєвих цілей, визначенні 

життєвих планів. Проте звернення в майбутнє, планування життя і "бачення" 

себе в майбутньому нелегкий процес. І важливо не відкласти його "на потім", 

як це іноді мас місце. В період студентських років проблема осмисленості 

життя, постановка перед собою мети, адекватної внутрішній суті молодої 

людини, є тісно пов'язаною з розвитком мотивації, стає ключовою для 

соціалізації майбутнього педагога. В нашій країні довгий час цілі і цінності 

"спускались зверху". Це створювало певний внутрішній комфорт і 

гальмувало формування потреб у самостійній постановці життєвих цілей. 

Можливо, саме з цієї причини сьогодні в суспільстві спостерігається 

конфлікт між необхідністю самостійного планування життя та недостатньою 

його внутрішньою вмотивованістю. Молоді люди часто вивляються 

дезадаптованими в суспільстві і є найбільш складною категорією "клієнтів" 

практичного психолога. Дослідження молодих людей з асоціальною 

поведінкою свідчить, що в них на відміну від соціально позитивних 

однолітків, низька мотивація досягнення і невибудована часова перспектива 

майбутнього. 



Очевидно, що для осмислення життя і побудови такої перспективи 

велике значення має сформованість у молоді мотивації досягнення високого 

рівня самоповаги, самосприйняття. "Побудова" часової перспективи, життєве 

цілепокладання вимагають достатнього рівня розвитку ціннісних уявлень, 

вольової сфери, самостійності і відповідальності. Вироблення життєвої 

стратегії вимагає від людини потреби і здатності здійснювати особистий, 

самостійний і вільний вибір, набуття корисних навичок планування, 

співвіднесення ближньої та далекої перспектив. 

Пізнавальні мотиви тісно пов'язані із змістом навчального матеріалу, 

оскільки набуття нових знань відбувається переважно з навчальних 

предметів. Однак в учнів виникає пізнавальний інтерес до різних галузей 

науки, що спонукає вчителя до самоосвіти, самостійного здобуття знань поза 

межами шкільних дисциплін, щоб завжди бути готовим до діалогу з учнями. 

Якщо глибше розглядати проблему самоосвіти, то стає зрозумілим, що 

за нею стоїть досить широка область дій – самоорганізація, саморозвиток, 

самовдосконалення людини. Після «класичних» компонент схеми розвитку 

людини як середовище і спадковість таке джерело людського розвитку як 

саморозвиток виглядає для нас менше вивченим, ніж перші два. Але, 

зазначимо при цьому, що біографії ряду всесвітньовідомих та й багатьох 

маловідомих людей, результати їх діяльності яскраво свідчать про ті великі 

сили в розвитку людини, які притаманні в їх роботі по самоорганізації, 

самоосвіті та саморозвитку (Жан Жак Руссо, Максим Горький, да Вінчі 

Леонардо, Майкл Фарадей, ван Антон Левенгук, Костянтин Ціолковський, 

Томас Едісон та інші великі «самоуки»). 

Сюди принагідно можна віднести чимало й інших «само», які не зовсім 

явно присутні в процесі творчого пізнання, професійного удосконалення та 

особистісного розвитку. Це: самоусвідомлення, самопізнання, 

самовизначення, самоактуалізація, самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, 

самопроектування, самоствердження, самомотивація, само наказ, 

самоуправління, тощо. І це далеко не повний перелік «самостей», які на наш 



погляд, слід враховувати в реальній  навчально-пізнавальній діяльності, її 

плануванні, організації, корекції та ін.  

Зрозуміло, отже, що самоосвіта потрібна фахівцям різних галузей 

господарства, та необхідно всіх навчити вчитися, особливо це стосується 

педагога. 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 “загубити”. Особливо важливим є його 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?” біля 40% відповіли: ні. 

Дві третини студентів IV-V курсів на запитання: “Де Вас вчили 

конспектувати?” відповідають: ніде. Цей показник фактично свідчить про 

потенційні можливості  навчально-пізнавальної діяльності майбутнього 

фахівця. А на питання «Чи підвищило навчання у ВНЗ ваші вміння 

самостійно вчитися?» ствердно відповіли лише 44% п’ятикурсників 

педагогічних ВНЗ. У більшості студентів практично відсутня індивідуальна 

культура пізнавальної діяльності та потреба в новій інформації.  

Варто зазначити, що студенти молодших курсів (особливо першого !?), 

як правило, переоцінюють свої можливості в реалізації ними самостійної 

пізнавальної діяльності, адже на третьому курсі значна частина з них 

свідчить про те, що вони вважають себе не готовими до самостійного 

набуття знань. Фактично першокурсники оцінювали не реальні досягнення 

ними в процесі такої діяльності, а можливість цих досягнень. Отже, в 

більшості студентів практично не сформована індивідуальна культура 

пізнавальної діяльності та потреби в новій інформації, а особливо - 

розуміння сутності самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 



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 педагога. 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, фактично завжди є 

суб’єктами навчально-пізнавальної діяльності. Якщо забезпечити базу 

самонавчання, це сприятиме індивідуальному розвитку, місце авторитарної 

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 самомотивації до навчання як індивідуального 

творчого процесу. При цьому роль викладача суттєво змінюється: з 

«транслятора» інформації він стає консультантом, співучасником та 

співорганізатором навчального процесу. Що ж стосується учня, то він, 

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

самоосвіта, є однією з найбільш важливих складових у забезпеченні 

функціонування системи неперервної освіти, розвитку особистості, 

педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації будь-якого фахівця. 

 

Освіта сьогодні розглядається як найважливіша цінність сучасної 

світової культури. Це виявляється перш за все у ставленні до людини як до 

вільної і творчої особистості, яка реалізує себе впродовж життя. Головна ідея 

сучасної освіти полягає у створенні такої системи, яка забезпечить кожній 

особистості можливість отримання і постійного оновлення знань, 

неперервний розвиток, удосконалення і самореалізацію.  

Ідея особистісного підходу в освіті ставить у центр уваги людину, 

виходячи із філософського розуміння людини як неповторної, унікальної 

цінності, як джерела 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. Основним завданням, яке вирішується у процесі професійної 

підготовки, є усвідомлення особистістю себе та іншої людини як головної 

суспільної цінності. Саме з цієї причини основні завдання, які визначають 

навчальну діяльність студентів, пов’язані з процедурами самопізнання, 

саморозвитку, самовдосконалення, оволодіння засобами недирективного 

впливу на учнів, їх особистісного розвитку. Процес професійної освіти 

виступає як створення такого зовнішнього середовища, яке підтримує 

саморозвиток, а успіх педагогічної діяльності визначається, насамперед, 

результатами  впливу на особистість.  

Оскільки особистість повинна бути активною й неперервно розвиватися, 

її діяльність має бути спрямована на створення і пошуки нових 

нестандартних рішень проблем, у тому числі професійного характеру. Отже, 

розвиток людини в системі неперервної освіти пропонує мобільність 

суб’єктів пізнавальної діяльності.  

Модернізація освіти ставить перед вчителями та викладачами вимогу 

постійного мовно-професійного вдосконалення, формування змісту 

галузевих стандартів вищої педагогічної освіти на міждисциплінарній основі, 

розробки наукового, навчально-методичного супроводу фахової підготовки з 

урахуванням кредитно-модульної технології організації навчального 

процесу. 

Професійно майстерним сьогодні можна вважати педагога-дослідника, 

котрий має не лише глибокі спеціальні знання, досконало опанував 

технологію наукової творчості, а й отримав ґрунтовну психолого-педагогічну 

підготовку, вільно, нормативно послуговується національною науковою 

мовою у всіх її підстилях, представляє аналітико-синтетичну інформацію та 

адекватно викладає її як у письмовій, так і в усній формах. 



Педагогічна майстерність викладача тісно пов’язана із природнім даром 

слова. Однак, як показує практика, мовлення викладачів часто суржикове, 

наявні численні мовні кальки, характерна бідність лексики або багатослів’я. 

Майстерне усне мовлення передбачає, крім того, добре поставлений голос, 

чітку дикцію, відповідну інтонацію, проте більшість викладачів не 

відпрацьовує якість свого мовлення: звичними вже стали неправильний 

наголос, редукція, ненормативна напівпом’якшена вимова шиплячих, 

порушення правил вимови асимільованих звуків тощо. Отже, кожен педагог 

має усвідомити потребу в оволодінні мистецтвом слова, в необхідності знань 

з культури мовлення, професійно-орієнтованої риторики, ділового 

спілкування, посилення комунікативного потенціалу традиційних навчальних 

дисциплін. 

 Ефективними шляхами забезпечення неперервного розвитку і 

саморозвитку викладача можуть стати формування його ставлення до 

професійної діяльності як творчого процесу; позитивна мотивація щодо 

оволодіння новими знаннями з психолого-педагогічних дисциплін; розвиток 

умінь свідомо і відповідально ставитися до рідного слова; систематичне 

розширення інформаційного, практичного обсягу знань з фахових дисциплін, 

уміння створювати умови для співтворчості й самореалізації особистості у 

навчальному процесі; використання інтерактивної моделі навчання (активної 

взаємодії слухачів і викладача).  

Самоосвітня навчальна діяльність повинна дати суб’єкту пізнання не 

лише міцні і свідомо засвоєнні знання, а, в першу чергу, розвивати  здатність 

до творчого осмислення навчального матеріалу, засвоєння його в 

повсякденній практиці, формувати свідомість, розвивати інтерес до науки і 

на цій основі формувати самоосвітні якості, необхідні для кожного 

спеціаліста.  

Принциповим, на наш погляд, і дуже важливим є той факт, що 

самоосвіта повинна органічно входити як невід’ємна складова у структуру 



професійної діяльності викладача. Таку діяльність не можна зводити лише до 

виконання функцій з навчання і виховання суб’єкта пізнання.  

При цьому головним і беззаперечним є те, що в центр всіх освітніх 

починань ставиться людина, якій треба створити оптимальні умови для 

повного розвитку його здібностей протягом усього життя.  

Ми вважаємо, що найбільш суттєвою особливістю нового змісту освіти 

сьогодні для забезпечення в навчанні повинна бути установка на розвиток 

пізнавальних можливостей суб’єкта пізнавальної діяльності, вироблення 

навичок та вмінь самостійно вчитися. Саме цей принцип, на нашу думку, є 

головним для забезпечення професійної підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів.  

Реформування освіти, її гуманізація та гуманітаризація вимагають нової 

концепції розвитку освіти у відповідності із змінами, які сьогодні 

відбуваються в суспільстві. Інформатизація суспільства сьогодні 

розглядається як природний шлях життєдіяльності майбутніх поколінь та 

розвитку нових навчальних технологій. Відповідно до цього повинна 

відбуватися і перебудова навчально-виховного процесу в усій системі освіти. 

Аналіз стану психолого-педагогічних досліджень з проблем професійної 

підготовки в сучасних умовах дає можливість зробити такі висновки: 

- в умовах гуманізації та демократизації навчального процесу, 

впровадження нової освітньої парадигми здійснюються пошуки шляхів 

удосконалення підготовки фахівців. Чільне місце при цьому відводиться 

особистісно-орієнтованому навчанню, можливості практичної реалізації 

особистого потенціалу кожним суб’єктом навчання; 

- з огляду на бурхливе зростання кількості інформації та 

уможливлення доступу до неї завдяки комп’ютеризації сьогодні постає 

питання розвитку системи організації самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності не лише у вищих начальних закладах, а, перш за все – в 

загальноосвітніх школах, ПТУ, гімназіях, ліцеях тощо. Такий підхід 

дозволяє не лише адаптуватись абітурієнтам до умов навчання у вищих 



навчальних закладах .а й забезпечити в подальшому можливість 

саморозвитку та самовдосконалення спеціалістів; 

- звідси витікає необхідність забезпечення організаційно-

практичних та методичних умінь вчителів (викладачів), що вимагає 

спеціальної підготовки їх до роботи з учнями по формуванню вмінь та 

навичок самостійної навчальної діяльності. 

- на жаль, ще спостерігається спрощений, іноді формувальний 

підхід щодо організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, 

коли така діяльність розуміється лише як позааудиторна робота, в процесі 

якої студент повинен вивчити певний розділ програми. 

 Самостійна пізнавальна діяльність сьогодні розглядається як один із 

важливих засобів забезпечення ефективності неперервної професійної 

освіти, становлення спеціаліста та розвитку його особистості, тобто така 

діяльність розглядається в контексті загальної життєдіяльності людини, її 

професійного та особистісного самовизначення. Самостійна пізнавальна 

діяльність все більшою мірою займає визначальну роль у навчальному 

процесі не лише з причини різкого зростання кількості інформації в 

сучасному суспільстві, а також у зв’язку з відповідною зміною освітньої 

парадигми. 

В сучасних умовах вміння та бажання постійно вчитися, 

вдосконалюватися стають для кожної людини вкрай важливими і 

необхідними. Саме вони забезпечують кожному готовність адаптуватися до 

швидкозмінного світу. Для цього необхідно навчити вчитися не лише 

студентів, а, в першу чергу учнів, які в майбутньому мають стати 

студентами, а згодом і спеціалістами. Навчити вчитися слід і дорослих – для 

забезпечення підвищення кваліфікації, можливої перекваліфікації та 

забезпечення самоосвітньої діяльності людини протягом усього життя. 

Особливо важливо це для вчителя, який має навчати вчитися учнів. Сьогодні 

така необхідність досить широко декларована в науково-педагогічній 

літературі як в історичному минулому, так і в сьогоденні; ще не знайшла 



реального підтвердження у практиці освітньої діяльності, коли процес 

забезпечення ефективної навчально-пізнавальної діяльності повинен носити 

комплексний характер. Крім концептуальної постановки цього питання, 

необхідна розробка нового змісту і структури навчання як у загально 

дидактичному плані, так і в навчально-методичному забезпеченні кожного з 

навчальних предметів, враховуючи особливості останніх. 

В цілому організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності 

вимагає більш глибокої гуманізації відносин викладачів та студентів (учнів). 

Важливою умовою ефективності організації самостійної пізнавальної 

діяльності у середній школі є також індивідуальний підхід до учнів. У 

навчальному процесі повинні використовуватися не лише однакові для всіх 

учнів, а й індивідуальні форми самостійної навчальної роботи, в яких 

повинні враховуватися знання, уміння та навички учнів, рівень їх 

пізнавальних інтересів та мотивація. З урахуванням цих факторів при 

організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності повинні 

варіюватися навчальні завдання, ступінь допомоги з боку викладача, форми 

контролю виконання завдань. 

Отже, висока ефективність самостійної пізнавальної діяльності можлива 

лише за умовами достатньої готовності суб’єктів навчального процесу до 

самоорганізації діяльності учіння, при відповідній сформованості в них всіх 

необхідних навчальних дій, а також при наявності певних педагогічних 

умінь викладача для організації та забезпечення умов самонавчання. 

Звичайно, для розв’язання вище наведених проблем необхідне і 

належне вирішення комплексу питань матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення на державному рівні. Що ж стосується вищих 

навчальних закладів, то, враховуючи високий рівень автономності цих 

закладів та наявність професорсько-викладацького складу, ефективність 

самонавчання ніби й не повинна викликати жодних сумнівів. 

Що ж стосується студента, то його можна лише незначною мірою 

вважати об’єктом навчання і виховання, фактично він завжди постає як 



суб’єкт свого навчання і розвитку. Викладач, педагог може лише допомогти 

у процесі самоосвіти, скерувати її. І якщо суб’єкт навчання сам не докладе 

відповідних зусиль, то його праця не принесе бажаних результатів. 

Аксіоматичним є і факт, що жоден учитель не зможе навчити того, хто не 

хоче навчатися. І надзвичайно багато залежатиме від того, яку установку дає 

собі учень(студент). 

Отже, навчити можна лише того, хто хоче навчитися. Виникають 

питання: як навчитися вчитися та як навчити вчитися? Ці питання мають 

свою давню історію. Про те, як навчити людину самостійно оволодівати 

таємницями навколишнього світу, напружено думали на всіх етапах 

розвитку цивілізації. Про ставлення до цієї проблеми свідчать 

висловлювання ряду відомих педагогів, філософів, письменників, учених. 

Достатньо, на нашу думку, навести лише такі прізвища, як М. Монтень, 

Я. Коменський, Ф.-Л.-В. Дистервег, К.Д. Ушинський, П.Ф. Каптерєв, 

С. Френе, В.О. Сухомлинський, Л. Українка, і стане ясно, що питання 

самостійної пізнавальної діяльності хвилювало людство вже кілька століть. 

Незважаючи на це, означене питання залишається надзвичайно актуальним і 

сьогодні. 

Освіту ми здобуваємо переважно в системі різних навчальних закладів. 

Вона є процесом і результатом засвоєння систематизованих знань, 

формування умінь і навичок. І, як на наш погляд, найважливішу роль у 

цьому відіграє самоосвіта. Самоосвіта починається з розуміння себе, своїх 

вчинків, прагнень, здібностей та можливостей розвитку. Відповідно до цього 

людина визначає свій життєвий статус. 

Суть самоосвіти полягає у свідомій самоорганізації процесу засвоєння 

знань, набуття необхідних навичок. Вона сприяє розвитку і вдосконаленню 

якостей, здібностей, умінь особистості користуватися методами 

самовиховання, самонавчання та саморозвитку. Слід зауважити, що навіть 

добре знаючи способи і методи самонавчання, прийоми роботи з книгою, 

неможливо досягти серйозних результатів, якщо в людини немає достатньої 



сили волі, щоб працювати з навчальною книгою. Отже, необхідно зайнятися 

самовихованням. Або, працюючи з підручником чи науковими 

повідомленнями, людина не завжди може зосередитися на прочитаному й 

запам’ятати потрібну інформацію; тут можуть допомогти прийоми 

саморозвитку, зокрема, розвитку пам’яті, уваги, застосування мнемонічних  

правил тощо. 

Ефективність самоосвіти залежить від цілого ряду умов, головною 

серед яких є стійка мотивація, тобто система мотивів які визначають 

конкретні форми діяльності й поведінки людини. У психології мотив – це 

спонукальна причина дій і вчинків людини, внутрішні стимули до дії, 

завжди пов’язані з певною метою, оскільки вони спрямовані на її 

досягнення. Формування мотивації здійснюється через суспільні інституції, 

сім’ю, школу, оточення тощо. Мотиви, які активізують пізнавальну 

діяльність, є досить різноманітними: як за своїми якісними особливостями, 

так і за відношенням до навчальної мети і т.п. 

Самостійна пізнавальна діяльність – це форма навчання, за якої суб’єкт 

навчання здобуває необхідні знання, оволодіває вміннями й навичками, 

навчається планомірно, систематично працювати, мислити, формує свій 

стиль розумової діяльності. Відмінність її від інших форм навчання в тому, 

що вона передбачає здатність учня, студента чи викладача самому 

організовувати свою діяльність відповідно до поставлених завдань. 

Важливе значення має й технологічний блок самостійної навчальної 

роботи. На запитання, що їм заважає вчитися, біля 40% опитаних студентів 

як основну причину називають “відсутність уміння самостійно працювати”. 

Низький рівень відповідних умінь студентів заважає їм засвоїти навіть 

досить простий матеріал. Таким чином, перед організаторами самостійної 

роботи студентів стоїть подвійне завдання: з одного боку, обґрунтовано 

визначити правильний обсяг навчального матеріалу, що виноситься на 

самостійну навчальну роботу; з іншого боку, опрацювати мотиваційний та 

технологічний аспекти підготовки студентів до неї. 



Якщо говорити про студента, то його ставлення до самостійної 

навчальної роботи залежить від місця предмета в системі підготовки 

спеціаліста даного профілю. Зазвичай на предмети, які є головними для 

спеціальності, відводиться досить багато часу для їх вивчення. Проте 

необхідно звернути серйозну увагу й на методичну розробку всіх інших 

предметів, які викладаються. Це допоможе студентам виконати самостійну 

роботу більш ефективно. Регулювати самостійне навчання нелегко. Треба 

врахувати характер завдання, складність роботи, строки виконання завдання, 

можливості студентів, їх підготовку. Тому потрібно постійно відслідковувати 

результати виконаних завдань, їх відповідність навчальним програмам. 

Цьому допомагає проведення консультацій. Добре організовані консультації 

є одним із методів цілеспрямованого керування самостійною навчальною 

діяльністю студентів. Консультація – це не просто відповіді на випадкові 

запитання студентів. Консультант, розмовляючи зі студентами, намагається 

вникнути в хід їх думок, визначити особливості їхнього розуміння матеріалу, 

прагне розпізнати й підтримати цікаві думки, дає поради, як надалі 

працювати. 

Наступним важливим методом цілеспрямованого керування 

самостійною навчальною роботою студентів є колоквіуми чи співбесіди. 

Колоквіуми проводяться, звичайно, з предметів, які вивчаються за лекційним 

курсом. При цьому ставиться завдання з'ясувати ступінь розуміння змісту 

прослуханих лекцій і визначити, як студенти працюють над рекомендованою 

літературою. 

Допомога студентам у самостійній навчальній роботі може надаватися й 

під час коротких співбесід на початку лекції, коли студентам пояснюється, як 

потрібно працювати над матеріалом лекцій і рекомендованими посібниками. 

Цю роботу доцільно проводити й на семінарах, практичних та  лабораторних 

заняттях. 

Важливим є формування об'єктивної самооцінки студентів у єдності з 

виробленням навичок самостійної пізнавальної діяльності. Труднощі 



навчання на першому та й наступних курсах пов'язані, насамперед, із 

відсутністю в студентів сформованих навичок самостійного навчання та 

неадекватною самооцінкою цього процесу. Вчорашні старшокласники не 

завжди усвідомлюють суттєву різницю в обсягах, а головне в якості 

навчального матеріалу школи і ВНЗ. Їх рівень оволодіння самостійною 

навчальною роботою буває недостатнім для опанування новими навчальними 

матеріалами. Дослідження показали, що найкраще на першому курсі 

студенти вміють запам'ятовувати, записувати й переказувати почуте й 

прочитане. Водночас уміння узагальнювати, аналізувати, виділяти головне в 

теоретичному матеріалі іноді дається важко. Це потребує додаткових зусиль 

студентів і, насамперед, під час самостійної роботи над навчальним 

матеріалом. 

В умовах активізації творчої пізнавальної діяльності студентів у 

навчальному процесі самостійну навчальну роботу не можна зводити до 

виконання нормативних домашніх завдань. Самостійність і творча їх 

активність розпочинаються в аудиторії під час слухання та сприймання 

лекцій, підготовки до них у лабораторії, під час практики в школі. Ця 

діяльність з переходом студентів на старші курси набуває характеру 

дослідницького пошуку. Поряд із матеріалом, який виноситься на самостійне 

вивчення задля поглиблення проблемних тем лекцій, студентам імпонують і 

творчі завдання: підготовка доповідей, рефератів, дослідження шкільного 

досвіду, виступи на студентських наукових конференціях, написання 

курсових, дипломних робіт. Така робота є найбільш педагогічно ефективною 

для формування молодого спеціаліста у вищому педагогічному  навчальному 

закладі. 

Проведений аналіз теорії пізнання дав нам змогу встановити основні 

принципи самостійної пізнавальної діяльності: 

- здійснення повного циклу пізнавальних дій; 

- взаємопов’язаності пізнання, практичної діяльності та комунікації; 

- поняттєво-концептуалізуючої та тлумачної діяльності; 



- взаємозв’язку пізнавальної діяльності і творчого процесу; 

- переходу особистого знання в соціальне; 

- взаємодії суб’єкта та об’єкта пізнання;  

- функціонування та розвитку системи колективної міжсуб’єктної 

діяльності пізнання. 

 Показано, що готовність до самостійної пізнавальної діяльності є 

однією з провідних умов розвитку педагогічної майстерності викладача 

(учителя). У нових концептуальних положеннях щодо вищої освіти 

пріоритетне місце сьогодні займає розвиток особистості, орієнтація на 

формування у спеціаліста таких професійних якостей, які допомогли б йому 

підготуватися до майбутньої діяльності не лише в професійному, а й у 

соціальному та культурно-історичному контекстах. 

Проведений відділом педагогічної майстерності ІПООД НАПН України 

педагогічний експеримент підтвердив основні положення гіпотези 

дослідження, а саме: обґрунтованість сутності, змісту та організаційно-

педагогічного забезпечення самостійної пізнавальної діяльності у 

професійній підготовці майбутнього вчителя, врахування таких чинників як 

комп'ютеризація та інформатизація суспільства, соціально-економічних змін, 

які в ньому відбуваються; обґрунтування та доцільність модульно-

рейтингової системи навчання у ВНЗ педагогічного профілю. 

Ефективна професійна підготовка майбутнього вчителя можлива за умови 

функціонування цілісної системи організації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях і при 

врахуванні необхідності та відповідної підготовки майбутнього вчителя до 

вирішення в умовах практичної діяльності задачі постійного професійного 

самовдосконалення шляхом самоосвіти та навчити учнів вчитися, 

розглядаючи це вміння як найбільш цінне для громадян усіх вікових груп. 



                                                        РОЗДІЛ 4 

 

Розвиток комунікативної культури вчителя у процесі 

 неперервної педагогічної освіти 

1.Неперервна педагогічна освіта – вимога ХХІ століття 

 

Важливою умовою модернізації української освіти та її інтеграції в 

європейський і світовий культурно-освітній простір є ефективна реалізація  

людського потенціалу, збереження національного досвіду людиноцентричної 

системи цінностей, зміцнення і розвиток фундаментальності освіти, основу 

якої становить особистість учителя. У сучасній філософії, педагогіці, 

психології особистість (англ.personality) визначають як «динамічну, відносно 

стабільну, цілісну систему інтелектуальних, соціально-культурних, 

морально-вольових якостей людини» [9, с.628]; як здатність людини бути 

«автономним носіє 

м загальнолюдського досвіду та історично вироблених людством форм 

поведінки й діяльності» [42, с. 10-11]; як людину, в якої наявна власна 

життєва позиція, яскраво виражене свідоме ставлення до життя, світогляд, 

набутий нею в результаті наполегливої праці [64]. Така особистість 

напрацьовує індивідуальний спосіб організації діяльності. 

Зазначимо, що поняття «Я»-концепція» фахівці характеризують як 

динамічну систему уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення 

своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей, самооцінку, 

суб'єктивне сприйняття. «Я»-концепція формується під впливом досвіду, 

становить основу вищої саморегуляції людини, на базі чого будує свої 

стосунки з оточуючим її світом, - зазначає С.Гончаренко [16, с. 373]. У 

дослідженні керуємося також і підходом І.Кона до розгляду поняття «Я» як 

активно творчого інтегративного начала, що дає змогу індивіду не лише 

усвідомлювати себе, а й свідомо спрямовувати свою діяльність»[37], а також 

науковими студіями І.Зязюна, котрий саме «Я» - концепцію, досвід 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


особистості, її афект, волю, інтелект визначав ядром розвитку педагогічної 

майстерності вчителів [32]. 

У час, коли цінності миру, взаємоповаги, терпимості, любові й 

милосердя є надто крихкими усередині громади і між державами, а 

швидкозмінний світ потребує професійно-функціональних і соціальних 

компетенцій нової  якості, актуальною є теза античного філософа Платона 

про те, що зберегти державу має державна система виховання, мета якої  – 

допомогти людині знайти своє місце, своє покликання в безмежному океані 

життя». За такої умови, наголошує видатний теоретик і практик освіти XX 

століття Сергій Гессен, «освіта відкривається як безкінечне завдання всього 

життя людини». У книзі Яна Амоса  Коменського (1592 - 1670) «Пампедія» 

(інша назва – «Всезагальне  виховання всього людського роду, незалежно від 

віку, статі і народності») зазначається, що таке завдання виконують школи 

зрілості і старості [36, с. 449-451].  На відміну від шкіл, що утримуються 

громадою, це «школи особисті». «Усе наше життя – це школа…, це 

покликання; це праця» [там само, с. 449-451].  

Фактично, коментуючи праці видатного чеського педагога, зауважує 

Н.Ничкало [50], у Яна Амосовича  Коменського закладені перспективні ідеї 

концепції неперервної освіти, яка з другої половини XX століття набуває 

світового масштабу. Основні положення неперервної освітизнайшли 

відображення у документах ЮНЕСКО «Навчатися аби жити», в ухвалених 

міжнародних конвенціях, рекомендаціях, деклараціях. 

Поряд із терміном «неперервна освіта» у сучасній світовій педагогіці 

уживають і такі терміни, як «пожиттєва освіта» (life long education), 

«перманентна освіта» (permanent education), «освіта дорослих» (adult 

education), «подальша освіта» (further education), «освіта, що продовжується» 

(continuing education, contunuous education) та ін. Кожний з термінів має 

специфіку щодо реалізації залежно від рівня і перспектив соціально-

економічного розвитку країни, а спільними ознаками  є акцент на самоосвіту, 

самовиховання, індивідуалізацію навчання; навчання в умовах різних 



поколінь (у сім’ї, суспільстві);  інтердисциплінарність знань,  часу і місця 

навчання. 

З-поміж ознак неперервної освіти фахівці називають, зокрема,  

охоплення освітою всього життя людини (йдеться і про  дошкільне 

виховання, і про основну, послідовну, повторну, паралельну освіту, що 

об’єднує й інтегрує всі рівні і форми); включення в систему освіти, поряд з 

навчальними закладами і центрами підготовки формальних, неформальних та 

позаінституційних форм освіти; горизонтальну інтеграцію (дім – сусіди – 

місцева соціальна сфера – суспільство – світ праці – засоби масової 

інформації – рекреаційні, культурні, релігійні організації та ін.); вертикальну 

інтеграцію (зв’язок між окремими етапами освіти (дошкільним, шкільним, 

післяшкільним), між різними соціальними ролями, що виконуються 

людиною на різних етапах життєвого шляху); універсальність і 

демократичність освіти; можливість створення альтернативних структур для 

здобуття освіти; взаємозв’язок загальної і професійної освіти; акцент на 

самоврядування, самоосвіту, самовиховання, самооцінку; індивідуалізацію 

навчання; навчання в умовах різних поколінь (у сім’ї, суспільстві); 

розширення світогляду; інтердисциплінарність знань, їхня якість; гнучкість і 

різнобічність знань, засобів, методик, часу і місця навчання; здатність 

асиміляції нових досягнень науки; вдосконалення вмінь вчитися; 

стимулювання мотивації до навчання; реалізація творчого та інноваційного 

підходів; полегшення змін соціальних ролей в різні періоди життя; пізнання і 

розвиток власної системи цінностей; підтримку якості індивідуального та 

колективного життя шляхом особистого і професійного розвитку. Дійсно, 

неперервність освіти є сьогодні вже не тільки засобом, а насамперед метою 

розвитку людини. 

Важливу роль у розвитку неперервної освіти в Україні відіграє Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Фахівці Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України під керівництвом 

Л.Б. Лук’янової  розробили Концепцію освіти дорослих (2011) [39];  відділ 



андрагогіки опікується збірником наукових праць «Освіта дорослих: теорія, 

досвід, перспективи» та журналом «Територія успіху», успішно працює 

«Українська асоціація освіти дорослих» (голова правління – проф. 

Л.Б. Лук’янова).   

На думку академіка І. Зязюна, «філософсько-педагогічна ідея 

неперервної освіти уособлює в собі обшир декількох змістовних 

цілеспрямувань. Це, передусім, усвідомлення освіти як процесу, що охоплює 

все життя; це – невпинне цілеспрямоване засвоєння людиною 

соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок існуючої освітньої 

системи; це – дотримання означеного принципу організації освіти, освітньої 

політики, спрямованої на створення умов для навчання людини впродовж 

усього її життя, забезпечення взаємозв‘язку і спадковості різних ланок 

освіти» [31, с. 13]. Мета проведених під керівництвом академіка І.Зязюна 

майстер-класів, тренінгів, лекцій, семінарів, практичних занять, творчих 

зустрічей з учителями й учнями, викладачами і студентами у Центрах 

педагогічної майстерності – сприяти постійному якісному розвитку і 

саморозвитку педагогічної майстерності вчителів упродовж усього 

професійного життя.  

Дослідницькі зусилля Н.Ничкало скеровані, як показує аналіз, на 

формування і розвиток особистості людини праці протягом усього життєвого 

і професійного шляху. Професійному становленню особистості  вчена надає 

яскравого особистісного смислу, індивідуальної траєкторії і неповторного 

характеру. «…головним освітянським продуктом є конкретна людина, 

підготовлена до активної високопрофесійної діяльності в різних галузях 

промислового, сільськогосподарського виробництва і сфері послуг. Мова йде 

про головне – людський капітал, від духовних, морально-етичних і 

професійних якостей якого залежить майбутнє кожної держави», - пише 

Н.Ничкало [52, с. 53].  

Науковець виокремлює три рівні розуміння поняття «людський 

капітал». На особистісному рівні - це знання та навички, яких людина набула 



шляхом навчання, практичного досвіду; на мікроекономічному – сукупна 

кваліфікація і професійні здібності працівника, його здобутки у справі 

ефективної організації праці; на макроекономічному рівні – освіта, 

професійна підготовка і перепідготовка, служба профорієнтації і 

працевлаштування (ми  називаємо його національним людським капіталом) 

[51, с. 28-29].  

У ХХІ столітті, яке міжнародними організаціями  визнано «століттям 

якості», освітянська громада все частіше закцентовує увагу на проблемі 

якостінеперервної освіти, що значною мірою забезпечує 

конкурентоспроможність фахівця на сучасному ринку праці. Якісна освіта,  

зазначає Президент Національної академії педагогічних наук України 

В.Кремень, має формувати потребу в постійному саморозвитку особистості 

за допомоги формальної, неформальної та інформальної освіти – від 

народження й упродовж життя [60], що тісно між собою взаємопов’язані та 

взаємодоповнювані. Неформальна освіта відображає й задовольняє 

особистісні потреби й запити, мобілізуючи тим самим природну здатність до 

самовдосконалення, духовного внутрішнього зростання, забезпечує умови 

для самореалізації. Інформальна освіта є індивідуальною пізнавальною 

діяльністю особистості в культурно-освітньому просторі (спілкування, 

читання, відвідування установ мистецтва і культури, здійснення подорожей 

тощо), що сприяє  індивідуальному та професійному розвитку.  

«Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: 

тенденції, проблеми, прогнози» - під такою назвою у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковичавідбулася міжнародна 

науково-практична конференція, яку зініціювали кафедра педагогіки та 

методики початкової освіти університету і відділ змісту і організації 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України. Мета конференції – обговорення результатів теоретико-

методологічних пошуків та практичних здобутків щодо забезпечення якості 

неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів. 



«Освіта почала сприйматися державами і народами як найвище право і 

ціннісний скарб Людини, а якісна освіта має бути необхідною умовою 

сталого розвитку», - виступаючи на цій конференції, слушно зауважив 

Г.Філіпчук, - і стратегією нарощування людського капіталу, що  

розглядається розвинутими країнами світу в контексті головного складника 

національної безпеки. Чим сильніший і досконаліший людський капітал 

(освіта, знання, кваліфікація, досвід, здоров’я, мотивація, продуктивність 

праці), тим більше можливостей для розвитку і саморозвитку в держави й 

особистості. Науковець  охарактеризував проблеми сучасної освіти у вимірах 

європейськості і націєтворчості. Європейська доктрина «Освіта для всіх» має 

належно утверджуватися в громадсько-державній моделі управління освітою, 

щоби забезпечувати для молоді і дорослого населення якість освіти, рівність 

формальної і неформальної форми освіти, соціальне партнерство і 

відповідальність, законодавчі й інституційні зміни, інвестування в розвиток 

людського капіталу, створення сприятливого соціокультурного середовища, 

впровадження європейських стандартів, еталонних рівнів основних 

ключових компетенцій ЄС, - зазначив науковець [73]. 

З-поміж чинників, які впливають на якість неперервної освіти, 

дослідникивиділяють чинники, 1)що визначають: зміст професійної 

підготовки, особливості організації та реалізації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі;  2) чинники, що безпосередньо виявляються в 

освітньому процесі (освітньо-професійні та наукові програми, навчальні 

плани підготовки фахівця; форми, методи та засоби навчання; упровадження 

сучасних інноваційних та інформаційних технологій;  професійна та 

практична спрямованість освітнього простору; інтеграція наукового 

дослідження в навчальний процес; чітке формування цілей результатів 

навчання, забезпечення ефективної взаємодії викладачів та студентів); 

3)результати освітнього процесу (професійний та особистісний розвиток 

фахівця, затребуваність випускника на ринку праці, професійна 

самореалізація випускника). 



Проаналізуємо стан якості вищої освіти. Міжнародні дослідження 

якості вищої освіти засвідчують, що показники якості вищої освіти України є 

доволі неоднорідними. З одного боку, за даними дослідження Глобальної 

конкурентоспроможності,(The Global Competentitiveness Report), «якість 

вищої та професійної освіти загалом» (Higher education and training) 

оцінюють на 40-ому місці; (для порівняння відповідно: 2013-2014 р. – 43-е; 

2012-2013 р. – 47-е; 2011-2012 р. – 51-е; 2010-2011 р. – 66-е) [72]. За якістю 

системи освіти у 2014 році Україна знаходиться на 63-ому місці серед 143 

країн світу (для порівняння, відповідно: у 2013 р. займала 71-е серед 142 

країн, у 2012 р. – 63-е серед 141 країни, у 2011 р. - 60-е серед 125 країн). 

Проаналізуємо загальнонаціональне опитування населення України, 

проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» у жовтні 2013 р. [83].  Серед 

відповідей на запитання «Які сьогоднішні проблеми вищої освіти в Україні 

Вам здаються найбільш серйозними і такими, що потребують вирішення у 

найближчі 5-10 років?» 41,5% опитаних назвали «Не визнання дипломів 

бiльшостi вітчизняних ВНЗ у свiтi», 36,8% - «Невiдповiднiсть викладання 

вимогам ринку праці»; 29,2% - «Невiдповiднiсть структури освіти потребам 

ринку працi»; 22,8% - «Низький рівень якості освіти в українських ВНЗ, у 

порiвняннi iз світовим рівнем»; 22,5% - «Слабкий зв'язок мiж якiстю 

викладання, авторитетом викладачів серед студентів i розміром зарплат»; 

18,2% - «Застарiлi, iдеологiзованi або кон'юнктурнi підручники».Третина 

опитаних оцінила якiсть вищої освiти в Українi невисоко: 7,6% вважали її 

дуже низькою, 22% - скоріше низькою; 44,9% - середньою; високою її 

вважали невелика кількість опитаних: скоріше високою – 13,2%, дуже 

високою – 1,3%.  

На запитання «Якi першочергові кроки для покращення якості освіти, 

на Вашу думку, слід здійснити?» перше місце отримала відповідь «боротися 

з усіма проявами корупції i нечесності у ВНЗ (хабарі, списування курсових та 

дипломів тощо)» (46,4%); друге – «більш пов'язувати викладання з 

потребами майбутньої професії» (38,9%); потім – «підвищити оплату праці 



викладачів» (35,3%); «налагодити співпрацю з кращими світовими 

університетами (запрошувати викладачів з-за кордону, надсилати студентів 

та викладачів на стажування тощо)» (32,6%); «стимулювати наукову 

дiяльнiсть у вищих навчальних закладах» (29.2%); «залучати бізнес для 

вирішення проблем вищої освіти» (18.2%). 

Ці ж проблеми стосуються і педагогічної освіти, основними 

принципами розвитку педагогічної освіти є людиноцентризм, гуманізація, 

неперервність, доступність, науковість, системність, фундаменталізація, 

поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду, 

практика, прогностичність, інноваційність, академічна автономія, творчість, 

креативність. Основні положення розвитку неперервної педагогічної 

освітиґрунтуються на засадах Педагогічної конституції Європи, прийнятій на 

ІІ-ому форумі ректорів педагогічних університетів європейського простору 

(2013); Закону України «Про вищу освіту» (2014); Концепції розвитку освіти 

в Україні на 2015-2025; Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти 

(2013); Концепції освіти дорослих в Україні (2011), а також на вимогах 

документів ЮНЕСКО, Міжнародної організації співробітництва й розвитку 

освіти, Доповіді міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для XXI століття, в 

якій наголошено на необхідності підвищення якості професійної освіти 

педагога, її неперервності, гуманістичній спрямованості, демократизації, 

всебічності й варіативності. 

Метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення 

людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого 

людського розвитку країни через якісну підготовку педагогічних кадрів для 

всієї сфери освіти, створення ефективної системи підготовки та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі 

поєднання національних надбань світового значення та усталених 

європейських традицій забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі 

постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах 

гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також 



забезпечувати неперервну освіту громадян, здійснюючи практичну 

реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави. 

Основним методологічним і методичним орієнтиром у досягненні мети 

є ідея цілісного підходу до особистості суб’єктів освітнього процесу і її 

формування на засадах постійного вдосконалення й оновлення концепції 

особистісно орієнтованого навчання і виховання. 

Серед пріоритетних завдань розвитку неперервної педагогічної освіти 

визначено, зокремавдосконалення змісту освіти і організації навчально-

виховного процесу з метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як 

системи його педагогічних компетентностей; впровадження акмеологічних 

та аксіологічних засад у підготовці педагогічних кадрів, формування 

мотивації та створення умов для їх навчання й саморозвитку упродовж 

професійної діяльності; забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно 

до світових та європейських стандартів; формування методологічної 

культури педагогічних кадрів; забезпечення інтеграції науки і практичної 

педагогічної діяльності; створення у структурі вищих навчальних закладів 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів  

лабораторій, центрів практичної підготовки студентів, тренінгових центрів 

та центрів педагогічних інновацій. 

З-поміж шляхів забезпечення неперервності розвитку педагогічної 

освіти визначенонаступність змісту освіти та координацію навчально-

виховної діяльності на різних рівнях педагогічної освіти;встановлення 

творчих і професійних зв’язків між вищими навчальними закладами, 

закладами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами 

Національної академії педагогічних наук України, громадськими 

педагогічними організаціями тощо;запровадження інноваційних форм 

організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, зокрема: центрів педагогічної майстерності, педагогічних 

майстерень, майстер-класів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, 



корпоративного навчання, дистанційного, ситуаційного і контекстного 

навчання, проектних методів, партнерського навчання тощо. 

У цьому контексті загальноосвітня і вища школа потребують учителів, 

викладачів, які здатні ефективно працювати в умовах зростання обсягів 

інформації, прагнуть до професійного розвитку, саморозвитку, 

самовдосконалення і самореалізації, проектують і проводять уроки та 

виховні заходи, створюючи атмосферу дослідницько-пізнавальної співпраці, 

власним прикладом формують дослідницьку позицію, творчі здібності, 

високий рівень мовно-мовленнєвої і читацької культури молодих громадян 

України. Перспективні завдання освітньої парадигми має виконувати 

учитель-майстер, який виробив нову якість професійно-педагогічної дії і 

працює у  фасилітативному форматі навчальної діяльності.  

«Талановитий учитель робить усе можливе, щоб учень самостійно працював 

над собою, щоб процес учіння перейшов в у процес самоучіння, процес виховання – 

у самовиховання»[28]. Якісними показниками педагогічної майстерності 

талановитого вчителя, наголошує І.Зязюн, є «моральність як зразок 

поведінки для вихованців, естетичність як необхідне постійне вміння 

вчителя включати у процес педагогічної дії позитивні почуття прекрасного і 

піднесеного, рідше – комічного, наповнюючи дію потребою-спонукою 

кожного учня до набуття статусу суб’єкта педагогічної дії». Учитель, – 

доводить вчений, – має володіти новим педагогічним мисленням, ціннісною 

установкою якого має бути пріоритет індивідуальності, саморозвитку, 

самоучіння особистості, отже, необхідний докорінний перегляд професійної 

підготовки вчителя до виховної дії.  

 

2.Зміст і структура комунікативної культури вчителя 

 

Значне місце у професійно-педагогічної дії займає комунікація. 

Ефективність життя сучасного суспільства в умовах глобалізації цілком 

залежить від якості комунікацій, - доводять фахівці [14].Первинне значення 



терміна «комунікація» (від лат. communicato, сommunicatio – зв'язок, шлях 

сполучення та communico – роблю спільним, зв'язуюся, спілкуюся) поступово 

збагачується такими значеннями, як повідомлення, процес передачі 

інформації [71]; лінія зв'язку, спілкування [57]; обмін інформацією, 

взаємодія[70].  

Поряд із терміном «комунікація» уживаний і термін «спілкування». 

Проведений нами аналіз лінгвістичних, філософських, психологічних, 

педагогічних  джерел засвідчує: фахівці як ототожнюють їх, так і розрізняють 

або включають одне поняття в інше. Лінгвісти Ф. Бацевич [8], Т. Яшенкова 

[81]  ототожнюють значення цих понять, пояснюючи, що комунікація 

здійснюється в умовах спілкування переважно засобами мови.  

В. Конецька зазначає, що «поняття спілкування, комунікації і мовної 

діяльності містять загальні й відмінні ознаки. Загальними є їх співвіднесення 

з процесами обміну й передачі інформації, зв’язок з мовою як засобом 

спілкування та з соціомовною поведінкою комунікантів. Відмінні ознаки 

зумовлені відмінністю в обсязі змісту цих понять (вузькому й широкому), що 

пояснюється використанням їх у суміжних науках або навіть у різних 

аспектах однієї наукової дисципліни, коли на перший план висуваються ті 

або інші ознаки цих складних понять» [38, с. 15]. Т. Науменко натомість 

доводить, що поняття взаємозбагачують одне одного: у процесі спілкування 

відбувається збагачення змісту інформації, а у процесі комунікації 

відбувається зворотне: з причин однобічності передачі інформації частина її 

змісту втрачається. На рівнях міжособистісної та міжгрупової взаємодії 

можуть здійснюватися комунікативні акти, які характеризуються і як 

спілкування, і як комунікація [49, с. 5]. 

Н. Волкова [13], Л. Савенкова [65-66] зазначають, що поняття 

комунікація включає спілкування: акт спілкування входить до структури 

двостороннього обміну інформацією (комунікації) як у живій, так і в неживій 

природі та суспільстві. Г. Андреєва [1],  Л. Петровська [58] доводять, що 

ширшим є спілкування; уйого структурі дослідниці виділяють 



комунікативний компонент, суть якого полягає в обміні інформацією між 

суб'єктами; а також інтерактивний компонент, тобто організацію взаємодії, 

обмін діями, а не тільки знаннями й ідеями; перцептивний компонент, тобто 

процес сприймання й пізнання одне одного партнерами зі спілкування, 

встановлення взаєморозуміння [1, с. 93].  

Простежимо ідею міркувань О. Матьяш [46], котра дослідила зміну  

поглядів на зміст комунікації на підставі ґрунтовного дослідження  

зарубіжних, у тому числі американських наукових джерел: у 50-60-х рр. ХХ 

століття була сформована така галузь знань, як міжособистісна комунікація, 

що вивчає взаємодію між учасниками комунікації; у 80-рр. ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст.  комунікація розглядається вже як соціальний процес, що 

позначений передусім трансактним характером. Будь-який суб'єкт 

комунікації тепер є відправником і отримувачем не послідовно, а одночасно, 

а будь-який комунікативний процес включає в себе як конкретну ситуацію 

спілкування, так і минулий досвід спілкування з проекцією на майбутній, 

тобто ми беремо участь у спілкуванні безкінечно [82]. 

О. Матьяш [46] доводить, що комунікація, і в більш вузькому 

розумінні, спілкування, – це не лише засіб  досягнення певної мети і  не 

просто обмін інформацією між її учасниками; це процес набагато глибший і 

ширший, адже саме в комунікації знаходить вияв індивідуальність кожної 

особистості, яка вільно володіє словом, розмірковує, вміє позиціонувати себе 

на ринку праці. Це динамічний процес створення нової спільності, стан 

людського буття, спосіб людського існування; це, власне, саме життя, 

процес, в якому вербальними і невербальними засобами мови конструюємо 

не тільки свою соціальну реальність, а й своє власне «Я». 

Ефективна комунікація, на переконання Ю. Ємельянова [20], 

І. Юсупова [80], ґрунтується на єдності афективного (позитивної установки 

на співбесідника), власне комунікативного (власне комунікація, яка полягає в 

обміні інформацією між суб'єктами), перцептивного (сприймання й пізнання 

один одного партнерами зі спілкування, встановлення 



взаєморозуміння),інтерактивного (взаємодія партнерів зі спілкування). На 

думку В. М'ясищева [48], у спілкуванні відображені стосунки людей з 

урахуванням їх різноманітної активності, вибірковості, позитивного або 

негативного характеру. Учений доводив значну роль взаємовідносин у 

характері процесу взаємодії та результату. Спілкування може впливати на 

характеристики психічних процесів, психічних станів і властивостей людини, 

істотно змінювати або перебудовувати їх.  

На підставі опрацьованих досліджень у роботі за робоче визначення 

приймаємо таке  визначення поняття «комунікація» – це процес обміну 

інформацією, який включає суб’єкти комунікації (відправника та 

одержувача), спосіб комунікації та об’єкт комунікації (інформацію, що 

передається).  

Ядром комунікації,на переконання видатного психолога І. Юсупова 

[80], єемпатійне спілкування, емпатійне слухання, здатність не лише слухати, 

а й чути одне одного, відзначаючи не лише те, що сказано, а й те, як сказано; 

позитивна установка на співбесідника; розвиток уваги, пам'ять, уява. 

Основне завдання й успіх комунікації полягає в досягненні спільних цілей 

соціальної спільності щодо народження нових знань, формування нового 

досвіду за умов збереження індивідуальності кожного, хто бере участь у 

комунікації.  

Іноді, як показує аналіз джерел, виникає плутанина між поняттями 

«комунікативний», «комунікаційний», комунікабельність. 

Комунікативнийуживаємо на позначення того, що стосується спілкування за 

допомогою мови, «комунікаційний» - пов'язаний з технічним аспектом 

передавання інформації; комунікативність; комунікабельність – це риса 

особистості, її здатність до спілкування з іншими людьми, товариськість [16, 

с. 233]. Комунікабельність не є природженою якістю особистості, вона 

формується у процесі життя й діяльності людини в певній соціальній групі. 

Значною мірою у комунікативній культурі відіграє роль уміння сприймати і 

розуміти партнерів з комунікації з їхніми цінностями, поглядами, намірами; 



уміти комунікувати означає вміти співпрацювати, координувати, 

узгоджувати свої дії, сумніватися, приходити до згоди, вирішуючи 

конфлікти. 

У контексті дослідження комунікативної культури розглянемо поняття 

«культура». За визначенням С. Гончаренка, культура(від лат. culrura – 

виховання, освіта розвиток) – сукупність практичних, матеріальних і 

духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий 

рівень розвитку суспільства й людини і втілюються у результатах 

продуктивної діяльності. У вужчому розумінні культура – це сфера 

духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, 

освіти, духовної творчості (особливо мистецької)(…). Водночас під 

культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень 

оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності [16, с. 182].  

Дослідники в галузі соціології М. Лукашевич, М. Туленков, 

Ю. Яковенко вказують, що термін «культура» означає певний тип свідомості 

або поведінки людей. «Термін «культура» на сучасному етапі став розумітися 

і як сукупність цінностей (духовних і матеріальних), і як жива людська 

діяльність щодо їх створення, поширення і збереження» [44, с. 12]. Культура 

характеризує освіченість людини – широту та глибину знань особистості, її 

вихованість, уміння чітко висловлювати свою думку, уважно слухати, робити 

правильний висновок, з гідністю себе поводити» [55, с. 235-236].  

У контексті соціального життя культура поведінки, за визначенням 

С. Гончаренка, розкривається як вміння знаходити правильний тон у 

спілкуванні з оточуючими, дотримання таким чином основних вимог і 

правил людського співжиття. Комунікативна культура як складова культури 

поведінки є важливою стороною морального обличчя людини: людина з 

дитинства повинна привчатися вести себе так, щоб з нею було зручно і 

приємно спілкуватися і в родині, і в діловій обстановці, в тому чи іншому 

громадському місці [16, с. 182]. Культуру поведінки  розуміємо як складне та 

інтегроване особистісне утворення, яке забезпечує готовність фахівця до 



ефективного виконання своїх обов'язків, сприяє дотриманню основних вимог 

і правил професійної етики.  

 Узагальнення характеристик поняття «комунікативна культура» у 

наукових дослідженнях дозволяє розглядати комунікативну культуру 

майбутнього фахівця в якості ключової для характеристики здатності 

особистості, котра володіє знаннями, уміннями і навичками організовувати 

професійне спілкування з іншими людьми з урахуванням соціальних норм 

поведінки і комунікативної доцільності, вирішувати комунікативні завдання 

в різноманітних ситуаціях професійної взаємодії, використовуючи систему 

внутрішніх ресурсів. 

Комунікативну культуру як складову професійної, педагогічної 

культури розглядають І.Зимня, Н.Кузьміна, Л.Мітіна та ін.). Компоненти 

комунікативної культури - культуру мислення, сприйняття, розуміння, 

взаємодію, культуру мовлення, рефлексію, ціннісний потенціал, акмеологічні 

установки, гуманістичну, аксіологічну, виховну функції  комунікативної 

культури вивчають Л.Виготський, І.Зязюн, Т.Іванова, В.Кан-Калик, 

О.Леонтьєв, В.Рибалка та ін.. Питання розвитку комунікативної культури 

особистості учня, студента, вчителя досліджують З.Бакум, О.Горошкіна, 

С.Караман, О.Сербенська, Т.Симоненко, Л.Струганець та ін.  

Комунікативна культура передбачає наявність у кожного фахівця певних 

якостей і стратегій поведінки, які сприяють досягненню цілей у спілкуванні з 

іншими людьми: скласти позитивне враження про себе, продуктивно 

спілкуватися, орієнтуватися на успіх у професійній діяльності, прагнути до 

самореалізації в суспільних відносинах, адаптуватися до нових стосунків у 

колективі. Серед компонентів комунікативної культури вчителя виділяємо 

мотиваційно-афективний, комунікативно-інформаційний, комунікативно-

когнітивний, поведінково-інтерактивний, кожний з яких характеризується 

своїм змістовим наповненням.  

Мотиваційно-афективний компонент охоплює мотиви і потреби, 

ціннісні орієнтації у здійсненні професійної комунікації, прагнення до 



організації спілкування з партнером на суб'єкт-суб'єктній, гуманістичній 

основі, розвинену емпатію, саморегуляцію, установку на комунікативну 

взаємодію з різними суб'єктами правових відносин.  

Багатоаспектні проблеми мотивації, її сутності, функцій, 

співвідношення з потребами, особливості мотивації навчальної діяльності 

досліджували українські і російські психологи Є.Ільїн, О.Леонтьєв, 

А.Маркова, М.Матюшкіна, В.Рибалка та ін. Однак і на сьогодні психологи не 

прийшли до єдиного загальноприйнятого визначення поняття "мотив". Ми 

спираємося на характеристику дослідників, які розуміють під мотивом 

складне психологічне утворення, що спонукає людину до свідомих дій і є їх 

основою [2, с. 118]. Поверховий, неглибокий і слабкий мотив, який виникає 

без опори на міцні вміння й навички, лише в перший момент викликає 

активність. Стабільний мотив (наприклад, зацікавленість професією) є 

суттєвим чинником активної (зокрема й пізнавальної) діяльності [там само]. 

Г. Костюк [40] зазначав: характерною рисою свідомої  діяльності людини  є її 

спрямованість  на досягнення певних цілей. Цілі діяльності людини пов'язані 

з її мотивами.  

У мотиваційно-афективному компоненті виокремлюємо афективний 

складник. Афект (від гр. а – заперечна частка і phasis прояв; з лат.afectus – 

душевне хвилювання, пристрасть) дослідники  характеризують як сильне, 

відносно короткочасне нервово-психічне порушення, емоційний стан, 

пов'язаний з різкою зміною важливих для суб'єкта життєвих обставин [78, с. 

34]. Афективний - той, що стосується стану задоволення, пов'язаний з 

відчуттями, емоціями, пристрастями, почуттями, думками [там само, с. 35].  

Емоційне переживання, що характеризується особливою інтенсивністю, 

раптовістю виникнення, швидкістю перебігу та сильними виразними рухами, 

відіграє важливу роль у професійній діяльності педагога. Педагог має 

навчитися , – зазначає І.Зязюн, – особливої енергетики надаючи афекту, 

інтелекту, волі особистості: інтелект – це смислом наповнені знання і душа 

учня; афект – емоційно-почуттєвий світ людини, її психофізіологічна 



складова. Почуття завжди підтримуються інтелектом. Інтелект завжди 

народжується почуттями. Із почуттів розпочинається учительський 

авторитет. Учитель має володіти новим педагогічним мисленням, ціннісною 

установкою якого має бути пріоритет індивідуальності, саморозвитку, 

самоучіння особистості [32]. 

Поряд із мотивами важливо формувати ціннісне ставлення до 

професійної комунікації і відповідні ціннісні орієнтації. У дослідженні 

акцентуємо увагу передусім на духовних цінностях у процесі засвоєння яких 

людина духовно збагачується й удосконалює свій внутрішній світ [18].  

З-поміж важливих професійних комунікативних якостей педагога 

відзначимо також емпатійність. Емпатія,  – наголошує І. Зязюн, – це 

співпереживання, розуміння будь-якого почуття… іншої людини, 

відповідний вияв свого розуміння цього почуття [30, с. 131-132].  Науковці 

акцентують увагу на емоційній емпатії, що ґрунтується на механізмах 

проекції та імітації моторним і афективним реакціям іншої людини; на 

когнітивній емпатії, в основі якої  – інтелектуальні процеси порівняння й 

аналогії; предикативну емпатію, яка виявляється у спроможності людини 

пророкувати афективні реакції іншого в конкретних ситуаціях . 

Професійне спілкування педагога зреалізовується під час особистісної 

взаємодії,  спільної дії, що спрямована на взаємопізнання, взаєморозуміння як 

результат діалогічної комунiкації. Отже, мета роботи викладацького складу з 

формування професійної комунікативної культури студентів полягає не в 

інформуванні їх про цінності знань, а у формуванні в них ціннісного 

ставлення до таких знань, у формуванні потреб, прагнення пізнавати і 

відчувати емоційне задоволення від спілкування, що є підґрунтям самопізнання 

та самооцінки у майбутній  професійній діяльності. 

У комунікативно-інформаційному компоненті комунікативної культури 

вчителя виокремлюють мовнокомунікативні засоби культури професійного 

спілкування, культури слухання, які сприяють формуванню умінь поводити 

себе відповідно до моральних норм співтовариства, розуміти партнера зі 



спілкування, здійснювати рефлексію своїх дій, попереджувати і вирішувати 

конфлікти, керуючись морально-етичними цінностями.  

Культуру професійного спілкування забезпечують мовно-

комунікативні засоби. Для педагогів  важливі знання орфоепічних, 

лексичних, граматичних, правописних, стилістичних норм і правил їх 

застосування у професійному спілкуванні; дотримання таких комунікативних 

ознак, як змістовність, точність, логічність, ясність, чистота (уміння 

відбирати, синтезувати мовні засоби), доречність (відповідність 

використовуваних мовних засобів умовам спілкування і визначеній 

комунікативній меті), доказовість, переконливість, аргументованість, 

стандартизованість (вибір клішованих мовних варіантів з певною метою). 

Важливими комунікативними ознаками професійного мовлення 

виступає змістовність (глибоке осмислення теми, головної думки 

висловлювання), точність (вибір слів, які найбільше відповідають 

висловлюваному змісту), логічність (тобто послідовність висловлювання 

відповідно до законів логіки), правильність (дотримання мовних норм), 

стислість викладу думок, лаконічність, доказовість, коректність та доречність 

уживання термінів, насиченість інформацією, чистота мови, виразність 

дикції, милозвучність. Професійну виразність мовлення В.Сластьонін вважає 

тим показником, що визначає рівень педагогічної майстерності: «Впливова 

сила фрази, вимовленої людиною, залежить передусім від її словникового 

складу, від того смислу, який має кожне слово, майже незалежно від 

індивідуальних особливостей того, хто говорить і слухає, а також від 

особливостей ситуації». 

Багатство мовлення зумовлюється наявним лексичним запасом, а це, в 

свою чергу, залежить від загального активного запасу мовних засобів 

(моделей словосполучень і речень, типових інтонацій, зв'язків і відношень у 

тексті), сукупності навичок для цілеспрямованого використання засобів 

мови.  



Логічність виявляється в послідовності висловлювання, його 

доказовості й аргументованості, побудові мовлення відповідно до законів 

логіки зі збереженням відношень і зв'язків реальної дійсності, умінні 

послідовно й аргументовано представити зміст думки. Це досягається 

завдяки уважному ставленню до цілого тексту, зв'язності думок і 

зрозумілому композиційному задуму. Така ознака виражається в повторах 

ключових слів, у вживанні однорідних членів речення з узагальнювальним 

словом, використанні вставних слів і словосполучень, що увиразнюють 

логіку мислення і послідовність викладу. Наприклад: перейдемо до; далі 

розглянемо; зупинимося на ..., повернемося до...; відповідно, отже та ін. 

Логічності і послідовності викладу сприяє також і прямий порядок слів у 

реченні. Логічні зв'язки між реченнями й абзацами передбачають слова тому, 

спочатку, потім, насамперед,  насамкінець тощо.  

Характерною ознакою майстерного мовлення учителя фахівці 

вважають точність: фактичну (адекватне позначенням об’єктів навколишньої 

дійсності, явищ, подій), термінологічну (передає відповідність мовлення 

системі наукових понять), художню (підпорядкована пізнавальній і 

естетичній меті висловлювання, авторського задуму чи власних думок). 

Смислова точність і однозначністьвисловлювань досягається шляхом 

уживання термінів і слів у прямому значенні, посилань, цитат, прізвищ, 

цифрових даних, які аргументують положення й підсилюють об'єктивність та 

достовірність висловленого. Недоречно вжите в тексті слово може призвести 

до подвійного тлумачення цілого речення.   

Ясності усного мовлення сприяють чітка дикція, логічне й фонетичне 

наголошування, правильне інтонування, спокійний і ввічливий тон. На 

письмі ясності досягають шляхом послідовності викладу матеріалу 

(відображає логічне розгортання думки), точного називання, членування 

тексту на абзаци, повтором ключових слів. Евфонічність мовлення полягає у 

мелодійності, інтонаційній виразності, відповідному додержанні 

орфоепічних норм, на чистоту мовлення вказує нормативна вимова, 



мовленнєво-професійний етикет, відсутність у мовленні позалітературних 

компонентів, зокрема діалектизмів, просторічних або професійних 

жаргонізмів, канцеляризмів, слів-паразитів, невиправданих повторів. 

Успішному володінню професійним мовленням сприяють сформовані 

мовні здібності і мовне чуття.Мовні здібності, визначені російським 

психологом О.Леонтьєвим [43]як сукупність психологічних і фізіологічних 

умов, що забезпечують засвоєння, відтворення й адекватне сприйняття 

мовних знаків мовного колективу, об’єднують здібність аналізувати мовні 

явища, лінгвістичну спостережливість, мовне чуття і пам’ять. Мовне чуття 

(інтуїція) В.Соколова [69]аргументує як вироблену мовною практикою 

здатність мовця орієнтуватися в мовних явищах, інтуїтивно вибираючи ті 

нормативні мовні елементи, що найбільшою мірою відповідають завданням й 

умовам комунікації, Л.Мацько [45]переконує, що  саме мовне чуття є 

основою успішного оволодіння мовою, набуття мовленнєвих  умінь і 

ґрунтується на літературних нормах і мовних ідеалах.  

Важливим фактором є мовленнєва поведінка, тобто мовлення в певній 

професійній ситуації. Учителеві  притаманна підвищена мовленнєва 

відповідальність, уміння спілкуватися і налагоджувати контакт, професійний 

підхід з метою вирішення поставлених професійно-мовленнєвих завдань, 

вибір доцільного варіанта мовленнєвої поведінки є важливими об’єктивними 

чинниками визначення рівня професіоналізму учителя.  

Педагогічні здібності вчителя через призму таких складових, як любов 

до дітей, прагнення прищепити учням любов до мови і літератури, витримка, 

педагогічний такт, спостережливість, гнучкість мислення, володіння 

методами навчання предмета, інтерес до внутрішнього світу особистості, 

здатність до співпереживання, а також самоосвіти, самовираження і 

саморозвитку "віддзеркалюють" гуманістичну спрямованість, творчий 

потенціал особистості. Невід’ємними здібностями педагога є здібності до 

викладання: здатність виявляти істотне в мовних явищах, інтерпретувати 

літературний твір, розкривати його художні особливості, створювати 



проблемні ситуації, методично урізноманітнювати навчальний матеріал 

тощо.  

Вагома роль творчих здібностей, серед компонентів яких виступають 

психологічна готовність до творчої праці, високий рівень індивідуального 

розвитку, критичність і самокритичність мислення, здібність ґенерувати 

нестандартні ідеї, приймати оригінальні рішення, наполегливість у 

досягненні мети. 

Культуру слухання характеризують як один із видів мовленнєвої 

діяльності, активний процес відбору звукових сигналів у комунікації [8, с. 

338], вироблення відчуття присутності, сконцентрування уваги на іншій 

людині. Для вміння слухати потрібна чутливість, розуміння, а також 

утримання від будь-яких суджень про іншу людину. Американський 

психолог І. Атватер проаналізував зміст понять «слухати» та «чути» і виділив 

рефлексивне (продуктивне, активне слухання, яке передбачає регулярне 

використання зворотного зв'язку) і нерефлексивне (пасивне, непродуктивне, 

не передбачає використання зворотного зв'язку) слухання [4, с.177]. Для 

ефективного слухання фахівці пропонують використовувати рефлексивний 

(передбачає активний зворотній зв'язок), емпатичний (передбачає вияв 

співчуття і співпереживання), критичний стилі слухання (настанова на 

критичне сприйняття інформації), що ґрунтуються на певних мовленнєвих 

прийомах і потребують значних свідомих зусиль, комплексу знань і вмінь [81, 

с.130 -131]. 

Виділяють такі види слухання: пасивне, активне, емпатичне слухання. 

Вид слухання, в якому на перший план виступає відображення інформації, 

називають активнимслуханням. Для активного слухання характерне 

адекватне реагування на співрозмовника з метою зацікавлення предметом 

розмови, за необхідності – коректне уточнення, оцінювання почутого, легка 

критика і коректна підказка варіантів розв'язання проблеми; основна умова 

ефективності зворотного зв'язку, що ґрунтується на здатності слухати й чути, 

розуміти почуття та внутрішній світ співрозмовника. Емпатичне слухання, 



тобто розуміння співрозмовник не «розумом, а серцем» важливе для дітей.  

Комунікативно-когнітивний компонент комунікативної культури 

відображає ступінь усвідомлення моральних цінностей педагогічної професії 

(професійний обов'язок, відповідальність, честь, гідність, повага до дитини), 

логічного мислення, прагнення до засвоєння знань професійної термінології, 

психології особистості, професійного педагогічного (вербального і невербального) 

спілкування, його стилів, бар'єрів, що виникають у процесі міжособистісного і 

професійного спілкування.  

Специфіка професійної моральної і правової відповідальності 

знаходить прояв насамперед у добросовісному ставленні до професійного 

обов’язку. Честь і гідність, на переконання В. Рибалки [63], охоплює такі 

основні етико-психологічні, соціально – та індивідуально-психологічні риси, 

як  потреба поваги до себе, визнання іншими своєї соціальної цінності; 

висока моральність у стосунках; вимогливість до себе; шляхетність; почуття 

відповідальності перед власною совістю. Невід'ємною рисою професії  є 

повага до прав і свобод людини.  

Комунікативно-когнітивнийкомпонент передбачає, як зазначають 

дослідники,  рівень знань психології особистості, волі, почуттів, емоцій, 

поведінки людини у конфліктних ситуаціях, знань стилів професійного 

(вербального і невербального) спілкування бар'єрів (типових труднощів), що 

виникають у процесі міжособистісного і професійного спілкування. В. Сидоренко 

[68] називає їх «комунікативно-ситуативними бар'єрами», вказуючи на 

важливість організації ефективного комунікативного простору, уміння знаходити 

вихід із різноманітних ситуацій, приймати оперативні, педагогічно доцільні 

рішення, обирати майстерну комунікативну стратегію і відповідну тактику.  

Поведінково-інтерактивний компонент комунікативної 

компетентності(«interact», де «inter» – «взаємний» та «act» – «діяти»,  з 

англійської означає «взаємодіючий»,  «interactive   learning»,  тобто навчання 

(стихійне або спеціально організоване), що ґрунтується на взаємодії) 

характеризує ступінь реалізації засвоєних цінностей, норм, знань у ситуаціях 



професійного спілкування, охоплює уміння і навички, що ґрунтуються на 

володінні комунікативною технікою (технікою спілкування), уміння вербальної 

(мовленнєво-комунікативні, риторичні, текстові, дискурсні) та невербальної 

(зовнішність, поза, манера говорити, жести, міміка, пантоміміка) взаємодії з 

учасниками правових відносин; конструктивної поведінки в конфліктних 

ситуаціях, рефлексію і корекцію професійного спілкування.  

Під умінням розуміємо засвоєний суб'єктом спосіб виконання  дій, який 

забезпечується сукупністю набутих знань і навичок [61, с. 414]; це 

компетентність у дії. За О. Леонтьєвим [42, с. 59], В. Кан-Каликом [34], до 

комунікативних умінь відносимо вміння оптимально будувати своє 

мовлення; швидко, оперативно і правильно орієнтуватися в умовах 

спілкування, що змінюються; орієнтуватися у співрозмовникові, тобто 

доцільно обирати зміст спілкування, адекватні засоби для передачі цього 

змісту, цілеспрямовано організовувати спілкування; швидко знаходити 

комунікативні засоби, які відповідають творчій індивідуальності й ситуації 

спілкування; постійно відчувати й підтримувати зворотний зв'язок у 

спілкуванні; володіти невербальними засобами спілкування; проявляти 

ініціативу в спілкуванні; здійснювати мовленнєвий вплив; володіти вміннями 

управляти власною поведінкою; розуміти, «читати» з обличчя;  адекватно 

моделювати особистість, її психічний стан за зовнішніми ознаками. 

Л. Савенкова зосереджує увагу на вміннях володіти педагогічним контактом, 

вербальними й невербальними засобами спілкування; встановлювати і 

підтримувати зворотний зв'язок; будувати  й реалізовувати план спілкування; 

соціальну перцепцію; завойовувати ініціативу [66, с. 8], володіти професiйно-

педагогiчною увагою і самопрезентацією [65]. 

До невербальних комунікативних уміньфахівці відносятьуміння 

використовувати засоби невербальної комунікації (жести оцінки, 

впевненості, самоконтролю, заперечення, захисту, авторитарності, міміку, 

пози, погляд, дистанцію тощо; екстралінгвістичні (позамовні) засоби (паузи, 

покашлювання, сміх), уміння володіти диханням, вправно користуватися 



силою голосу, індивідуальним тембром, оптимальним для певної ситуації 

спілкування темпоритмом (гармонійне поєднання інтралінгвістичних та 

екстралінгвістичних характеристик тощо), уміння наголошувати слова, 

речення, фрази; уміння слухати.  

Кожний жест має бути виправданим і доцільним. Механічніжести 

(привітання; запрошення співрозмовника до кімнати та ін.) побутового 

характеру.Серед описових жестів виділяють жести  як вказівка на означених 

об'єктах, що перебувають безпосередньо перед його очима, і жести, за 

допомогою яких  учитель допомогає учневі «намалювати» ту чи іншу 

картину дії.Психологічніжести виражають особливості психічного стану 

особистості. Комунікативні жести увиразнюють дії щодо  привернення уваги, 

вітання і прощання, модальні жести виражають значення незнання, 

заперечення, пригніченості, вдячності, схвалення, згоди, подиву.  

Важливу роль відіграє  постава. Закритий вид постави, коли людина 

намагається зайняти якомога менше місця у просторі,  означає недовіру, 

незгоду, протидія, критика; відкритий вид (на весь зріст) – довіру, згоду, 

доброзичливість. Виразна постава є окрасою педагога, виражає його гідність, 

упевненість. Постава, як і всі рухи має вирізнятися простотою, природністю, 

м'якістю, доброзичливістю. 

Міміка, пантоміміка дозволяють створювати певне враження на 

людину.За допомогою очей, наприклад, передають точні сигнали про стан 

людини. Пантоміміка допомагає педагогу виокремити основне, намалювати 

образ. Важлива роль посмішки. Відкрита, сердечна посмішка приваблює. 

Невід'ємною частиною невербального спілкування є рукостискання, 

поплескування, дотики. 

Важлива і роль паузи: логічна пауза механічно формує такти, цілі 

фрази і саме цим допомагає виявити їх сенс; психологічна пауза  дозволяє 

емоційно інтерпретувати текст, розкривати психологічне навантаження 

думки. Досвідчені ритори добре знають, що запитувати доповідача можна 



тільки під час фразової паузи. Граматичні паузи – це засіб граматичного 

впорядкування тексту; логічні  - пов’язані зі змістом, логікою висловлювання. 

Якщо це спілкування ведеться згідно з нормами мовленнєвого етикету та 

відповідно до умов ситуації спілкування, ураховуючи всі її складові, то в 

такому випадку можна було б говорити про досягнення гармонії у стосунках 

між учителем і школярами. 

Аналіз структури комунікативної культури дозволив уточнити 

сутністькомунікативної культури майбутніх педагогів. Це інтегральна 

особистісна якісна характеристики педагога, що поєднує ціннісні установки, 

комунікативні знання, уміння, навички, здібності, які забезпечують 

ефективну діалогову взаємодію у певному колі професійних ситуацій на 

основі вільного володіння вербальними і невербальними засобами 

педагогічної комунікації відповідно до морально-етичних норм.  

Комунікативну культуру особистості цілком логічно називають основою 

продуктивних взаємостосунків і досягнення взаєморозуміння, пріоритетною 

умовою усвідомлення «своєї свободи, своєї індивідуальності, етичної і 

моральної відповідальності» [ 5, с.3], способом самовдосконалення, саморозвитку 

і самореалізації. Особливо актуалізується проблема якості комунікації і 

розвитку комунікативної культури особистості в умовах загрозливого для 

людства розходження між досягненнями матеріальної та духовної культури, 

що приводить до конфліктів – від глобальних, міжнаціональних до 

індивідуально-особистісних.  

 

3. Методологічні підходи до розвитку комунікативної культури 

учителя 

Розвиток комунікативної культури учителяє закономірним процесом 

змін структури діяльності й особистості педагога. У тлумачних словниках 

поняття розвиток визначено як «процес закономірних змін, перехід з одного 

якісного стану до іншого, вищого, більш досконалого» [12, с. 1235]. 

Філософи рушійними силами розвитку особистості називають  суперечність, 



яка є для особистості внутрішньо необхідним способом бути суб’єктом [15], 

психологи з цією метою аналізують внутрішню природу людини, пошук і  

відкриття власного «Я» на соціальному, особистісному й екзистенційному 

рівнях. 

Термін «особистісний розвиток» у науковій літературі тлумачать як 

саморозвиток, тобто як розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона 

досягає самостійними заняттями, вправами; «професійний розвиток» 

розглядається як складний процес, спрямований на забезпечення 

індивідуального підходу до кожної особистості, який ґрунтується на суб'єкт-

суб'єктній взаємодії викладача і студента, спонукаючи останнього до 

активності, прояву творчої ініціативи, засвоєння багатогранної культури 

людства, перетворення зовнішніх норм у внутрішні надбання. Під 

саморозвитком науковці розуміють усвідомлений і керований особистістю 

процес, у результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових, 

моральних потенцій людини, розгортання її як індивідуальності.  

У дослідженні керуємося ідеями особистісно-діяльнісного підходу, 

теоретичною  основою  якого є теорія діяльності. Відповідно до означеного 

підходу, в центрі навчально-виховного процесу є студент як особистість з її 

неповторним суб'єктивним досвідом,  гармонійним розвитком особистості. 

Проектуючи змістовне наповнення лекцій, практичних занять, самостійної 

роботи, максимально враховуємо мотиви, потреби,  психологічні особливості 

розвитку студентського віку (загалом на денній формі навчання, на якій 

проводили дослідно-експериментальну роботу, зазвичай представлені 

студенти 18-23 років), створюємо умови для формування пізнавальних та 

професійних інтересів, виявлення соціальної позиції, розвитку самостійності у 

стратегічних видах життєдіяльності, включаючи цілепокладання і 

планування. важливі ідеї С. Рубінштейна, який сповідував у теорії 

діяльнісного підходу принцип єдності свідомості і діяльності [64]. 

Урахування цього принципу сприяє взаємодії суб'єктів учіння: студентів і 

викладачів. Важливими для нашого дослідження такі положення теорії 



діяльності вченого:  діяльність соціальна і здійснюється тільки суб'єктом; 

діяльність є предметною і змістовною тільки у взаємодії суб'єкта з об'єктом; 

діяльність визначається своїм об'єктом не прямо, а опосередковано через її 

цілі, мотиви, інтереси тощо.  

Враховуємо  положення системного підходу (С. Архангельський, 

І. Блауберг, Садовський В.) і принципи загальної теорії систем (принципи 

цілісності, структурованості, організованості). Застосування системного 

підходу дає можливість розглядати розвиток комунікативної культури 

педагога як частину цілісного педагогічного процесу, в динаміці, як єдність 

змісту, структури, мети навчання і виховання, сукупність професійно 

важливих комунікативних, морально-етичних якостей особистості, 

комунікативних знань, умінь, навичок, професійних комунікативних 

здібностей; дозволяє досліджувати комунікативну культуру як цілісну 

сукупність інтегрованих між собою компонентів (мотиваційно-афективного, 

комунікативно-інформаційного, комунікативно-когнітивного, поведінково-

інтерактивного). 

Важливу роль відводимо аксіологічному підходу (аксіологія з грецьк. 

axia – цінність, logos – слово), що передбачає гуманістичну орієнтацію  

права, вищої юридичної освіти, цінностей поваги до особистості, 

моральність, ціннісні орієнтири, прагнення розвивати внутрішній потенціал 

самості, тобто здійснювати постійне самозростання і самовдосконалення 

власного професійного потенціалу. Застосування аксіологічного підходу 

дозволяє вибудовувати суб'єкт-суб'єктні стосунки між учасниками 

педагогічного процесу, сприяє здатності  до самовизначення у світі культури 

і культурної ідентифікації, прагненню до життєтворчості. Важливе 

дотримання і діалогового підходу (з грецьк. dialogos – розмова, бесіда).  

Людиноцентризм і дитиноцентризм як невід’ємна риса гуманістичної 

концепції освіти мають пронизувати навчально-виховний процес 

загальноосвітньої школи. Це означає  звернення до розуму і душі. Окреслені 

завдання актуалізують увагу до особистостей учителя й учня, які «ведуть 



освітньо-культурний діалог за критеріями: знання, мистецтво комунікації, 

новітні технології, духовне проникнення в сутність предмету, явищ, речей; 

ціннісні відношення та нові смисли, – ставлячи реальні і раціональні 

акценти». У такому діалозі, слушно зауважує психолог Т.Щербан,  

поєднуються «дві позиції розуміння, два рівноправних голоси; у двоголосому 

слові, в репліці інша думка так або інакше враховується: на неї реагують або 

передбачають, вона переосмислюється або переоцінюється».  

Педагог має бути майстром діалогічної взаємодії, що  ґрунтується на 

педагогічному оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, 

сприйнятті учнів як партнерів, прагненні до духовного взаємозбагачення і 

доказу істинності знання.  Діалог, у процесі якого відбувається обмін не 

тільки знаннями, а й особистісними смислами, співпраця і співтворчість, 

знижує тривожність, стимулює розвиток позитивної “Я – концепції”, 

забезпечує гуманістичний, демократичний стиль спілкування в системі 

“учитель — учень ”; «учитель – учитель»,  «учитель – батьки учня», «учитель 

– адміністрація». Ефективною формою педагогічної взаємодії, співпраці, 

співтворчості і взаємозбагачення, зокрема,  вчителя й учнів виступає освітній 

діалог мовних особистостей. Ефективність педагогічного діалогу, як 

доводить Г.Салащенко[67], залежить від успішності подолання бар'єрів 

діалогічної взаємодії: ситуаційних (відокремленості партнерів у просторі), 

контрсугестивних (недовіри й егоцентризму); тезаурусних (безкультурності, 

низького рівня інтелектуального розвитку, відсутності навичок творчої 

діяльності) та інтеракційних (невміння планувати й організовувати 

колективну взаємодію). 

З урахуванням положень компетентнісного підходу здійснюємо, зокрема, 

формування мовленнєво-комунікативних, риторичних, текстових, 

дискурсивних умінь. Група мовленнєво-комунікативних умінь охоплює 

уміння володіти морфологічними, лексичними, синтаксичним нормами; 

будувати усне й писемне висловлювання; дотримуючись правильності, 

чистоти, точності, логічності, виразності мови; уміння сприймати, критично, 



творчо мислити; виділяти головне, суттєве; встановлювати причиново-

наслідкові зв'язки, визначати труднощі у спілкуванні; гнучко будувати і 

перебудовувати спілкування залежно від комунікативної ситуації; уміння 

добирати залежно від комунікативної ситуації діалогічну чи монологічну 

форму викладу.  

Майбутнім педагогам важливо володіти текстовими уміннями. 

Працюючи, зокрема, з художнім текстом, важливо заглиблюватися у 

внутрішній світ, психологію мови героїв, з’ясовувати місце художнього 

твору у спадщині письменника, літературному житті епохи, в історії 

національної і всесвітньої літератури, вміти його інтерпретувати, тобто 

визначати як оригінальність й унікальність художнього твору, так і 

традиційні ознаки, що виявляються на різних рівнях (у слововживанні, 

індивідуальній мовотворчості письменника, в сюжеті й композиції, в системі 

персонажів, особливостях часопростору, інтертекстуальності тощо); 

виконувати відповідні зіставлення художніх явищ і водночас показувати 

неповторні особливості індивідуального стилю літератора. 

М. Бахтін [7] вважав, що у філології обов’язкове діалогічне 

проникнення в текст. Інтерпретатор художнього тексту має говорити не 

тільки про слово, а й зі словом; учитель-словесник має бути готовим 

здійснювати літературно-філософське, літературно-історичне, літературно-

психологічне, текстологічне дослідження, власним прикладом умотивовувати 

науково-пошукову діяльність школярів, стимулювати їхні пізнавальні 

інтереси.Інтерпретація передбачає перетворення смислового змісту, його 

деконструкцію й завжди здійснюється на основі взаємодії смислових 

цілісностей, являє собою процес переосмислення наявних знань, їх якісне 

перетворення й поглиблення [10, с. 9]. 

З-поміж текстово-жанрових умінь виділяємо уміння моделювати 

зв’язний текст з урахуванням структурно-смислових, жанрово-

композиційнихособливостей та дотримання принципів текстової організації, 

новизни та пізнавальної цінності професійно орієнтованої інформації, 



проблемності назви наукового тексту тощо. Укладаючи чи створюючи 

науковий, публіцистичний текст, попередньо збираємо і досліджуємо 

відповідний матеріал, обдумуємо факти, враховуємо ознаки мовних 

висловлювань. В іншому випадку такий текст нагадуватиме огляд, реферат 

прочитаних книг, що виконує лише інформативну функцію. Орієнтація на 

читача-професіонала актуалізує також і такі дослідницькі функції 

різножанрових наукових текстів, як епістемічна (наукове пояснення явищ, 

з’ясування, обґрунтування гіпотез, класифікація понять, систематизація 

знань); комунікативна (передавання спеціальної інформації); 

перформативна (встановлення певних фактів або зв’язків за допомогою 

мовного матеріалу); гносеологічна (пізнавальну, спрямовану на розширення 

знань адресата); когнітивна (отримання нового знання); функцію впливу 

(прагнення автора переконати читачів / слухачів у правильності своєї 

позиції); аргументованого доказу (наведення доказів або фактів, які 

підтверджують істинність пояснення і думки); діалогічна(зверненняавтора до 

думки читача, зіставлення автором свого погляду з підходами, позиціями 

інших науковців) та ін. [3, с. 43].  

Учителеві важливо володіти жанровою культурою, вміти обирати й 

аналізувати жанр доцільно до комунікативної ситуації. За формою жанри 

наукових текстів поділяють на великі і малі. До великих жанрів належать 

дисертації, енциклопедії, монографії, довідники, навчальні посібники, до 

малих – наукові статті, реферати, анотації, тези, огляди, рецензії. Художні 

тексти поділяють на епічні (оповідання, новела, повість, роман, роман-епопея 

тощо), ліричні (вірш, сонет, медитація, елегія, ода тощо), драматичні (власне 

драма, комедія, трагедія, драма-феєрія тощо). Публіцистичні тексти 

представлені такими жанрами: есе, нарис, памфлет, фейлетон та ін. 

Цілісність фахового тексту передбачає внутрішню організованість, смислову 

єдність, цілісне оформлення початку і кінця твору, переходи між частинами 

тексту, що забезпечується визначеними мовними одиницями. У 

педагогічному середовищі надають перевагу власне науковим, науково-



популярним, науково-методичним статтям, за способом розкриття суті 

питання – оглядовим, аналітичним, рідше – проблемним і методологічним. 

Готуючи наукову статтю, враховуємо, зокрема, інформативну, логічну, 

оцінну насиченість наукового тексту, тобто ступінь смислової і змістової 

новизни, що виявляється в авторській концепції, системі авторських оцінок, 

які допомагають читачеві зрозуміти смисл тексту. Цього досягають шляхом 

доказовості та об’єктивності викладу, насиченості вузькоспеціалізованими і 

загальнонауковими термінами. Підвищення інформативної насиченості за 

мінімальної витрати мовних засобів дозволяє говорити про мовну економію у 

структурі висловлювання.Цілісність наукового тексту передбачає внутрішню 

організованість, смислову єдність, цілісне оформлення початку і кінця твору, 

переходи між частинами тексту, що забезпечується визначеними мовними 

одиницями. Урешті-решт, початок, середина і кінець тієї ж наукової статті, 

яку пишемо, адресовані вже різним читачам (зважаючи на наше збагачення 

досвіду під час читання). 

З урахуванням дослідницької позиції Л. Мацько, Н. Голуб, 

Т. Симоненко охарактеризуємо групу мовнокомунікативних(власне 

комунікативні, редакторські, полемічні) умінь, тобто умінь створювати 

усний і письмовий фаховий текст з урахуванням структурно-смислових, 

мовностилістичнихособливостей; уміння вести наукову (літературознавчу) 

дискусію і відстоювати й обґрунтовувати власну думку. У контексті нашого 

дослідження звернемося до наукової студії В. Соколової, яка виокремлює три 

блоки комунікативних умінь – соціально-психологічні, логіко-композиційні, 

мовленнєві [69].  

До соціально-психологічних комунікативних умінь відносять уміння 

розуміти людей, оцінювати емоційний стан, визначати мотиви поведінки; 

уміння впливати на людей; уміння розв’язувати проблеми, запобігаючи 

емоційних конфліктів, аналізуючи досягнення й невдачі. Набуті дослідником 

логіко-композиційні вміння формують культуру мислення, яка спрямована на 

сприйняття та відтворення текстів; це вміння формувати тези, добирати 



аргументи; будувати усне й писемне висловлювання (дотримуючись 

структури); переконувати, впливати, ураховуючи жанрово-стилістичну 

специфіку. Власне комунікативні уміннядемонструють знання орфоепічних 

норм, правил інтонаційного оформлення висловлювань; уміння 

дотримуватись правильності та чистоти, точності й виразності мови; вміння, 

пов’язані з володінням граматичними нормами, володіння лексичним та 

синтаксичним рівнями мови. 

Підґрунтямредакторських умінь майбутніх учителів-словесників 

слугують знання мовних норм. Важливим етапом роботи зі створення 

фахового тексту є редагування: правка – вичитування, скорочення, обробка 

чи переробка. Складність цього етапу полягає в тому, що довгі дні, тижні, 

місяці, роки роботи над відповідною темою приводять до запам’ятовування 

цілих шматків тексту і «блокують зір». Мета редагування – творча праця над 

текстом для покращення, його змісту і форми, оцінка послідовності викладу 

матеріалу, аргументованості висновків автора, мовностилістична правка. 

Основою редагування є критичний аналіз тексту, що супроводжується 

ознайомлювальним, поглибленим та критичним читанням. Майбутнім 

учителям-словесникам важливо вміти осмислювати прочитаний текст, 

усвідомлювати його своєрідність та оригінальність, виявляти логічні зв’язки 

між поняттями і фактами, висловлювати власну думку щодо прочитаного. 

З-поміж мовнокомунікативних умінь виділяємо полемічні уміння 

(Л. Мацько; Н. Голуб), тобто вміння використовувати професійні засоби 

впливу для формування переконань, в основі яких – уявлення, знання, ідеї, 

що стали мотивами поведінки особистості. Як метод взаємодії, переконання 

вимагає логічного доведення та передбачає цілеспрямований вплив на 

свідомість і почуття. Переконання ґрунтуються на міцних знаннях, що тісно 

переплітаються з волею, становлять зміст мотивів діяльності, внутрішньо 

зумовлюють поведінку, формують установки людини. З-поміж полемічних 

умінь виділимо також уміння відстоювати власну позицію. Ідеться, зокрема, 

про аргументоване доведення, що визначається непохитністю позиції 



суб’єкта.У полеміці доцільно вміти визначати позицію співбесідника, 

оцінити логічність аргументації, сформулювати власну позицію, захистити її 

за допомогою доказів, що вибудовується як теза – аргументи – висновок, що 

необхідні для досягнення істинності висловленого судження. Тези містять 

відповідь на запитання «Що доводиться?», аргументи реалізують мету – 

надати теоретичні або емпіричні узагальнення, які переконують в істинності 

тези, демонструють закономірний зв’язок явищ. 

Таким чином, групу мовнокомунікативних умінь складають уміння 

створювати усний і письмовий фаховий текст з урахуванням структурно-

смислових, мовно-стилістичнихособливостей; вести наукову 

(літературознавчу) дискусію; відстоювати й обґрунтовувати власну думку. 

 

4.Розвиток комунікативної культури вчителя словниково-

довідниковими засобами   

 

Джерелом такої надійної інформації про літературну норму вчені цілком 

закономірно вважають академічні словники і довідники, створені в 

Національній академії наук України з метою забезпечити загально – і 

культурно-освітні потреби й вимоги особистості.Розвитку загальної культури 

сприяють енциклопедії (УРЕ, Енциклопедія українознавства; Українська 

загальна енциклопедія та ін.), спеціальні галузеві наукові енциклопедії, 

енциклопедичні і галузеві термінологічні словники і довідники. Дедалі 

частіше і вітчизняними, і зарубіжними дослідниками наголошується на 

прозорості межі між цими видами словниково-довідникової літератури. 

Зразком такої довідниково-аналітичної праці вважають "Енциклопедію 

освіти" (2008) [19]. У книзі ґрунтовно подано понятійно-термінологічний 

апарат сучасної освіти, основ педагогічної і психологічної наук, 

персоніфіковану інформацію про педагогів та громадських діячів, що 

сприяли розвитку освіти в Україні. 



Кожний словник виконує своє призначення і функції. Наприклад, коли 

виникають проблеми щодо сприйняття і розуміння глибинного смислу слова, 

вагання у правильності його використання в мовленні, звертаємося до 

академічного тлумачного словника. У такому словникуслово розкривається в 

нерозривній єдності парадигматичного, синтагматичного і дериваційного 

аспектах. 

Успішному розвитку комунікативної культури особистості сприяє новий 

академічний «Словник української мови» (2012). Один із керівників науково-

видавничого проекту, директор Інституту української мови НАН України, 

доктор філологічних наук, професор П. Гриценко назвав унікальну працю 

провідних українських лексикографів, що з моменту підготовки рукопису та 

видавничої верстки до друку тривала понад 27 років,  «працею розуму і 

честі». Словник обсягом понад 165 тисяч слів і 1320 сторінок ураховує 

здобутки української лексикографії останніх десятиліть і  новітні досягнення 

мовної науки та практики. У праці щироко представлено лексику, вживану до 

початку 1930-х років; лексику, яка не була зафіксована у 

словникуукраїнської мови в 11 томах, мову реклами та Інтернету.З-поміж 

аналогічних видань академічний словник вирізняється тим, – акцентує увагу 

П. Мовчан, – що в  ньому виділені гнізда слів, джерела слів іноземного 

походження, афористичні вирази, подано багато ілюстративного матеріалу, 

новий тлумачний словник інтелектуально багатший за всі аналогічні видання 

[див.6]. 

За академічним тлумачним словником української мови «самоосвіта»–  

це набуття систематичних знань у будь-якій галузі науки, техніки, культури, 

політичного життя, що передбачає безпосередньо особисту зацікавленість 

того, хто навчається, в органічному поєднанні з самостійним вивченням 

матеріалу. Разом з тим самоосвіта – це засіб самовиховання, оскільки сприяє 

виробленню цілеспрямованості, наполегливості в досягненні мети.  У більш 

вузькому значенні самоосвіта – це самостійний процес набуття знань тими, 

хто навчається. У більш широкому розумінні під самоосвітою розуміють 



засіб саморозвитку особистості, який охвачує і набуття знань і, водночас, 

духовне зростання, фізичний розвиток особистості.  

Необхідні для дослідника орфоепічний і орфографічний словники. 

Орфоепічний словник  становить своєрідний бар'єр, що не дозволить 

руйнувати правописні і вимовні норми.  Поставте, наприклад, наголос у 

словах: дочка, дочки, двi дочки, доччин. Є труднощі, то зверніться до такого 

словника. В українській мові наголос динамічний, вільний і рухомий, однак 

маємо добре пам'ятати правила наголошування слів. Лексикографи радять, 

зокрема, звертати увагу на наголос числівників другого десятка: одинáдцять, 

дванáдцять, тринáдцять, чотирнадцять, на іменники з префіксом ви-, де 

наголос подає на префікс: вúняток, вúпадок, вúписка, вúклик,  натомість  

вимóва, видавнúцтво. У трискладових іменниках віддієслівного походження 

наголос падає на той склад, на якому він є в інфінітиві (читáння, питáння, 

навчáння, писáння, завдáння), а у двоскладових – на закінчення (знання, 

звання,  але: вмíння, вчéння). Іменники на позначення території, утворені за 

допомогою суфікса -щина, зберігають наголос власної назви або назви 

мешканців: Кúїв - Кúївщина, Полтáва – Полтáвщина, Сýмщина, 

Миколáївщина, Одéщина, Донéччина, Вíнниччина,  але Галичинá.Чітка 

системність у наголошуванні є в займенниках: цьогó, тогó,  але якщо 

з’являється прийменник, у багатьох займенників наголос зміщується на 

основу (до цьóго, до тóго). У словах іншомовного походження наголос 

переважно нерухомий: діалóг – в діалóгу – діалóзі, адвокáт – адвокáта – 

адвокáтів.  

Орфографічний словник – настільна книга фахівця. Ось як пояснює 

К.Городенська,  зокрема, правопис власних назв іншомовного походження за 

«правилом дев’ятки» (вживання в загальних назвах іншомовного походження 

и після дев’ятьох приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним 

приголосним). У власних іншомовних назвах (прізвищах, особових іменах, 

власних географічних назвах) після згаданих дев’ятьох приголосних вживали 

і, зрідка – и. Це створювало труднощі, бо потрібно було запам’ятати, у яких 



із них писати і, а в яких – и. Саме тому у проекті редакції “Українського 

правопису” (1999) запропонували поширити “правило дев’ятки” на всі власні 

іншомовні назви: це відповідає вимові приголосних в українській мові і 

робить послідовним правопис іншомовних особових імен та прізвищ з и. То 

ж орфографічні словники української мови поповнилися такими власними 

назвами, як Аристотель, Аристофан, Еврипід, Фридрих, Фердинанд та ін. 

[17]. 

Смислової точності та однозначності висловлювань досягають шляхом 

використання термінів. Цим специфічним словам притаманні такі ознаки: 

номінативність, наявність точної наукової дефініції, стилістична 

нейтральність,  абстрагований, логіко–понятійний характер, однозначність. У 

фахових текстах доцільно уникати полісемічності, перенасиченості, 

термінологічних запозичень, використовувати тільки зрозумілі й недвозначні 

терміни, не бажано  також захоплюватися і власною термінотворчістю.  

Для аналізу таких педагогічних термінів, якапарат, аналогія, динаміка, 

задача, закон, значення, категорія, якість, критерій, концепція, метод 

(способ),підхід, принцип, положення, поняття, предмет, умова доцільно 

звертатися до «Українського педагогічного словника» за 

ред.С.Гончаренка.Серед психологічної літератури такого роду найбільш 

вдалим вважають  словник К. Платонова, серед філософських словників – 

«Філософський енциклопедичний словник». Тут корисно ознайомитися зі 

змістом таких понять, як абстракція, аналіз, знання, значення, якість, 

кількість,  узагальнення, образ, об'єкт, досвід, практика, предмет, проблема, 

розвиток, рефлексія, системний аналіз, властивість, форма, експеримент. 

Необхідним для наукових досліджень є і логічний словник, де можна знайти 

пояснення таким термінам, як аксіома, алгоритм,  гіпотеза, дедукція, закон, 

знак, знання, ідея, інваріантність, індукція, класифікація, поняття та ін. 

Готуючи науковий текст, для самоконтролю корисно скласти словничок 

використовуваних термінів із зазначенням автора визначення.  



Вагому роль для розвитку комунікативної культури особистості 

відіграють перекладні двомовні словники. У 2011 р. побачив світ перший том 

нового академічного чотиритомного «Російсько-українського словника».  

Автори, співробітники відділу лексикології та лексикографії Інституту 

української мови НАН України намагалися забезпечити відповідність 

лексико-стилістичним нормам російської та української мов. Зіставлення 

російської та української мов в їх стилістичному багатоманітті допомагає 

глибшому вивченню цих мов і досконалішому оволодінню слововживання,  

граматики, правопису й акцентології: наприклад,  із сполук більше ста осіб і 

понад сто осіб оберемо сполуку понад сто осіб; з-поміж слів відгук і відзив 

на дисертацію оберемо відгук та ін. Російським пасивним прикметникам 

теперішнього часу підберемо в українській науковій мові дієприкметники 

минулого часу (желаемый – бажаний, употребляемый - уживаний,  

анализируемая - аналізована),  російському дієприкметникові данный - 

український даний, а прикметникові данный контекст – цей контекст.  

Розвиток комунікативної культури особистості стимулюють здобутки 

корпусної (електронної) лексикографії, яка дає змогу постійно збільшувати 

кількість лексичних одиниць, не очікуючи чергового перевидання словника, 

значно економлячи час і матеріальні ресурси.  Електронні словники 

зберігають великий обсяг інформації за рахунок використання гіперпосилань, 

мають ефективну систему пошуку (повнотекстовий пошук, одночасний 

пошук у кількох словниках, швидкість пошуку). Крім того, можна постійно 

відбирати й упорядковувати словниковий матеріал. 

Як показує опитування, проведене серед здобувачів наукового ступеня,  

найбільш використовуваним у фахових текстах є доволі дискусійна Вікіпедія. 

Її наповнення і редагування може здійснювати кожен користувач, але не 

завжди словникова стаття є достовірною. У РуНеті отримуємо швидку  

довідку про будь-яке потрібнеслово, а за електронним словником 

ABBYYLingvo, довідково-інформаційним порталом «Русский язык»- здійснити 

його переклад на кілька мов. 



Національний мовно-інформаційний фонд НАН України під 

керівництвом В.А Широкова в онлайновому варіанті теж підготував 

інтегровану лексикографічну систему “Словники України”,  яка дозволяє 

користувачам здійснювати роботу у 5-ти режимах-словниках: парадигма, 

транскрипція, фразеологія, синонімія та антонімія.  

В університеті «Львівська__політехніка»створено лексикографічний 

процесор Слово, в основу якого покладений Англо-українсько-російський 

словник з інформатики та обчислювальної техніки. Кілька українсько-

іншомовних словників також розміщено на сайті Novamovaта на сайті 

Українського мовно-інформаційного фонду «Лінгвістичний портал». 

Співробітниками Лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології 

КНУ імені Т.Шевченка теж розробляється мовний портал mova.info, де до 

послуг користувачівпропонують «Відкритий словник (новітніх термінів)», 

«Відкритий словник виправлень суржику». Уточнити правопис слова, 

з'ясувати приклади його вживання, парадигму  змістового наповнення 

допомагають Український лінгвістичний портал (www.ulif.org.ua), 

лексикографічний сайт Slovnyk_net.  

Дослідження соціальної мотивації мовної поведінки, мовне виховання 

особистості здійснюють словники з культури мови.  Зокрема ці мудрі книги  

рекомендують не зловживати словосполученням у першу чергу. Краще 

використовувати синоніми: насамперед, передусім, найперше, перш за все. У 

відкритому доступі подано словники з культури мови (http://chak-chy-

pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/; Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.;  http://kultura-movy.wikidot.com/). Відділом лексикології та 

комп’ютерної лексикографії Інституту української мови НАН 

Українипідготовлено електронний диск «Культура мови на щодень», що в 

текстовому режимі представляє аналіз мови багатьох творів української 

класики, подає обґрунтовані рекомендації щодо слововживання.  

Зокрема, допомагає обрати з-поміж таких сполук, як об’єм роботи і  

обсяг роботи, другий варіант. Відповідно, об’єм – величина чогось у 

http://www.ulif.org.ua/
http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk?searchMode=Interpretations&fromSlovnyk=1
http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/
http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/
http://kultura-movy.wikidot.com/


довжину, висоту й ширину, вимірювана в кубічних одиницях (куба, мозку, 

серця тощо). Обсяг – розмір, величина, кількість, значення, важливість 

чогось (бюджету, знань, роботи тощо). Розрізняємо варіанти обробка 

інформації та опрацювання інформації. Обробка–  це надання чомусь 

потрібного вигляду, доведення до певного стану; упорядкування, 

удосконалення чогось; а опрацювання – глибоке вивчення чогось, докладне 

ознайомлення з чимось.  Чисельний – який стосується числа, виражається 

числовим виразом; кількісний, а численний– який складається з великої 

кількості кого-, чого-небудь; наявний у великій кількості. Українська 

лексикографія не фіксує слова співпадання або співставлення фактів, 

натомість пропонує уживати зіставлення (порівняння) фактів.  

Короткий огляд доводить: систематичне розширення інформаційного, 

практичного обсягу лексикографічних знань, стійка усвідомлена потреба в 

опануванні здобутків української лексикографії, бажання здійснювати 

лексикографічний науковий пошук, уміння і навички сприймати, впізнавати, 

аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, коментувати, оцінювати їх під 

кутом зору нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування – усе 

це підвищує рівень розвитку комунікативної культури особистості. 

Володіння лексикографічною культурою сприяє розвиткові національної 

культури українського народу, розширенню сфери вживання української 

мови як державної, розвиткові національного та культурного інформаційного 

простору. 

 

5. Розвиток комунікативної культури вчителя засобами художнього 

і педагогічного тексту 

 

Важливою складовою розвитку комунікативної культури особистості 

завжди була і залишається класична література, а в час руйнації традиційних 

моральних орієнтирів, раціоналізації духовного життя, дефіциту любові й 

милосердя роль художніх творів знакових постатей української нації – 



неоціненна. Знакового письменника, доводить Ліна Костенко, формує історія 

рідного народу; натомість він пише «у проекції на потреби культури свого 

народу». Кожний великий національний письменник, зауважує П.Іванишин,  

підпорядковує своїй творчості цілу націю. Здійснимо огляд дослідницьких 

рефлексій щодо значення мовотворчості Т.Шевченка для розвитку 

комунікативної культури особистості. 

 Поет, Письменник, Художник, Філософ, Політик, Громадський діяч, 

Духовний Батько. Як святиню, Тарас Шевченко беріг і сповідував  

українську історію, культуру, українське мовлене слово. Слово, що в поезії  

Шевченка має розгалужену систему епітетів (тихе, тихо-сумне,  розумне, 

щире, ласкавеє, добре, кротке, великеє, нове, пророче, святеє та ін.), метафор 

(…слова його лились, текли /І в серце падали глибоко; огнем невидимим 

пекли; З-за Дніпра мов далекого /Слова прилітають  /І стеляться на папері, 

плачучи, сміючись, мов ті діти [79]), концептів (наприклад, правди як 

справедливості, істини, святої, Божої, живої, нашої (народної, української 

історичної) правди) слугує, на переконання І.Дзюби і М.Жулинського, 

«духовною і моральною основою, джерелом енергії для самоствердження» 

кожної особистості. «Ми зберегли себе як нація завдяки Його Слову. І хай ні 

в кого не буде сумніву, що Його Слово допоможе нам стати великою 

нацією», – пише відомий літературознавець Г.Клочек [35].  

Ну що б, здавалося, слова...Слова та голос –більш нічого.А серце б’ється 

– ожива,Як їх почує!.. Знать, од БогаІ голос той, і ті словаІдуть меж люди! 

[79 ]. Кожний рядок поезії – це потреба у спілкуванні, у діалозі, у  взаємодії, 

взаєморозумінні і співпереживанні; це могутність поетичного покликання, 

незламний дух Кобзаревих текстів, проникливий погляд у перспективу 

майбутніх віків. Мова творів Тараса Шевченка «сучасна і зрозуміла» [47], а 

«животворяще» слово  (П.Куліш) виховує українські мовні особистості 

наших сучасників, які відкриті до спілкування з іншими культурами.  

Письменник не був педагогом, однак саме він навчав і навчає цілі 

покоління українців цінувати свою мову і свою державу. Принагідно 



зазначимо, що у 2013 році стаття "Шевченко Тарас Григорович" стала 

найбільш відвідуваною сторінкою в українській Вікіпедії: вона набрала 583 

735 тисяч переглядів. Глибоке лінгвопсихологічне перечитування творів 

Т.Шевченка дозволяє відкривати нові грані таланту генія, більш тонко 

відчувати рідне слово, замислюватися над потребою і, власне, оволодівати 

комунікативними атрибутами майстерного мовлення. Ідеться про вправність 

у вербальному й невербальному спілкуванні, про вимову, дикцію, 

інтонаційну виразність, правильність слововживання, логічність, постійну 

роботу над збагаченням свого мовлення, його естетичну довершеність й 

вишуканості. 

Ясності слова, його щирості і самодостатності, що є невід'ємними 

складовими комунікативної культури, Шевченко досягає завдяки народності. 

Це найбільш характерна риса мовотворчості: у тематиці творів, у сюжетах, у 

гуманізмі  поезій. Безумовно, саме рідне слово - яскраве, образне, 

педагогічно доцільне, висококультурне, філософсько-світоглядний чинник 

"Я" - виховує ціннісне бачення світу, формує національну психологію, 

характер, світобачення особистості. Без мовного зв′язку з рідним народом 

немає повноцінного національно-духовного життя й самовияву особистості.  

Народнорозмовна основа творів Тараса Григоровича виразно виступає 

як на лексичному, фонетичному, морфологічному, так і на синтаксичному 

рівнях. С.Єрмоленко, Л.Мацько, В.Русанівський, характеризуючи ознаки 

мовної майстерності поета, аналізують численнітипові народнопісенні 

символи (Бог, Україна, Дніпро, село, сад, хата, козак, чумак, могила, сонце, 

роса, сльози та ін), епітети (наприклад: доля - добра(я), молодая, лукавая, 

слухняная, козацькая, чорнобрива, святая), порівняння (любити, кохати, 

жалувати, як (малу, свою, рідну) дитину; плаче і не спить, мов негодована 

дитина та ін), метафори (замовкли гармати; і серце мерзло, і пеклось; душа 

плаче та ін.). До речі, за спогадами сучасників і родичів, Т.Шевченко володів 

тонким музичним слухом і гарним тембром голосу, знав і майстерно 

http://dt.ua/CULTURE/kiyivski-teatri-gotuyut-tri-proekti-do-200-richchya-tarasa-shevchenka-133453_.html
http://dt.ua/UKRAINE/vikipediya-popovnilasya-statteyu-pro-titushok-133202_.html


виконував народні пісні, уводив їх у свої твори так віртуозно, що більшість з 

них сприймаються як народні твори.  

Здається, Шевченко «відпочиває у фольклорі» [33], водночас 

майстерність поета нагадує хліборобську працю: кожне слово-символ 

виграновує й уводить у свій поетичний контекст, формує образну пам'ять, 

мережить, як орнамент, українську картину мікро- і макросвіту. Дбав про 

інтелектуальну, духовну поетичну красу і І. Франко: «тут, як і на кожнім полі 

людської діяльності, головним, рішучим моментом є, власне, душа, 

індивідуальність, чуття поета» [75, с.76].  

Акцентують увагу мовознавці і на психологізмі віршів. Часто йдеться 

про «своєрідний цілісний психологічний комплекс, закінчена психологічна 

картина, психологічна повість, де втілено не частку людини, не якусь її рису, 

не якийсь момент її життя, - а всю людину, все її життя», - переконує 

А.Мойсієнко [47].  

Формуючи такі комунікативні якості мовлення, як ясність, інформаційна 

насиченість, заощадливість мовних засобів при збереженні основного смислу 

тексту, зануримося у поетичні рядки: «Садок вишневий коло хати, Хрущі над 

вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають, ідучи дівчата, А 

матері вечерять ждуть». Усі рядки цієї поезії, – доводить Г.Клочек [35], – 

інформаційні  щільні й естетично заряджені смислом. Літературознавець 

особливу увагу приділяє лакунам-недомовленостям, що є, за словами 

В.Сухомлинського, «еліксиром для мозку, повітрям для крил думки», 

значною мірою активізують образні і суто логічні мисленнєві процеси, 

змушують уяву читача постійно працювати.  

У мовотворчості Тараса Шевченка добре відображені оригінальні 

звукописні картини (Вітер в гаї не гуляє – Вночі спочиває, /Прокинеться – 

тихесенько /В осоки питає: /«Хто се, хто се по сім боці /Чеше косу? Хто 

се?..), з-поміж ефективних прийомів, до яких він постійно вдавався, -  

синонімічні ряди, що уможливлювали емоційну оцінку об’єкта / суб’єкта 

(вранці – рано – ранесенько/ранісінько – раненько, врозумляти – научати –



наставляти,  гласити – казати – мовити – говорити – глаголити).  

«Відточуючи» кожне слово у поезії, в листах, у розмові, він прислухався, як 

говорять і в Києві, і в Полтаві, і на Слобожанщині, і на Поліссі, і на Поділлі, і 

прагнув виділити спільні риси українських діалектів, постійно дбав про 

збагачення виражальних можливостей української народної мови.  

З-поміж причин енергетики текстів, що зумовлює повсякчасну 

актуальність, Г. Клочек виділяє семантичну невичерпальність. Звичайно, 

йдеться не про те, щоб сьогодні говорити Шевченковими словами, хоча вони 

і часто доречно просяться на уста, - доречно зауважує Л.Мацько, - йдеться 

про таку ж відповідальність за долю мови і народу, яку мав Тарас Шевченко, 

йдеться про духовність, чистоту душі і мови. Доля українського народу 

сформувала його етичну програму захисника і пророка рідного  слова. 

Енергетика Шевченкового живого слова живить творчість сучасних митців, 

сприяє розвитку їх комунікативної культури, самореалізації і 

самовираженню. 

Коли «час пролітає з реактивним свистом, жонглює будень святістю і  

свинством», коли надто крихкими між людьми, усередині громади й 

суспільства, між державами є цінності миру, взаємоповаги, терпимості і 

дружби, любові й милосердя і доводиться переосмислювати чимало  

важливих, світоглядних речей, коли ми не маємо те, що маємо,  — а маємо 

те, що дозволили..., є потреба чути голос видатногопедагога-

новатораОлександра Захаренка. Слово його молоде, написане «без золота і 

каменю» і не має терміну придатності [21-25]. 

Його базові цінності (Людина, Батькіщина, Дитина, Учитель, Праця, 

Культура, патріотизм), справи, побудовані на педагогічній  взаємодії 

(обсерваторія, планетарій, картинг, дельтаплан, телескоп, літній і зимовий 

басейни, стадіони, спортивні майданчики, теплиці, фонтан, автодром, 

космодром, профілакторій, дендропарк та ін.), його педагогіка конкретної дії, 

педагогіка доброго, родини відомі у світі, підтверджують пророчі слова 

Олександра Потебні, написані понад сто років:   



І в нас є щось своє, нами і по-нашому зроблене для цивілізації світу;  

і своє є і в науці, і в мистецтві, і в суспільстві.  

Настане час, коли до нас будуть уважно прислухатися і на Заході.  

Як вдалося серед буденщини маленького села, в епоху несприятливу, 

що  «ламала геніям хребти Іще в колисці», створити незвичайний осередок 

духовності, громадянськості, радості, творчості? Відповідає О. Захаренко 

Передусім уитель директор школи має відзначатися українською 

елітарністю. Це поняття нелегко піддається дефініції в країні, що має 

перервану і слабку традицію державності і тих суспільних верств, що 

державою коронувалися б як еліта. Але тим не менше живе в народі, серед 

нашої інтелігенції досить стійке уявлення про еліту як освічених, духовно й 

культурно просвітлених особистостей з високими ідеалами і благородними 

діями на користь суспільно-громадських інтересів українського народу 

(Л.Мацько).  

Високі почуття патріотизму мають свої корені в національних 

традиціях, у рідній мові, у стінах батьківського дому. Навчити це розуміти – 

значить виховати громадянина планети з ідеалами миру, дружби, 

взаємодопомоги, співчуття. Мова живе у нашому серці поза всілякими 

правилами і законами, це наша молитва, честь, гідність, нескореність. І 

вчити мову, як писав Олександр Потебня, – це вчити самого себе. Вчити себе 

у світі і світ у собі.Мова рідної землі народила і низку  захаренкізмів[21-

25]: 

"Слова, що ліки - допомагають людині лишень, коли вони сказані від 

душі". 

Сім'я – це еліксир психічного здоров'я 

"Школа красива не зовнішністю, а внутрішнім змістом, який 

повсякденно, повсякчасно наповнюється учителем". 

"Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, 

незайману святість, починай це робити з себе! І не завтра, а сьогодні, з цієї 

хвилини!"  



" Поспішаймо роботи добро. Духовне добро. Воно в стократ цінніше 

від матеріального. Повторімося в наших вихованцях прекрасними рисами 

національної культури, патріотичним духом любові до свого народу, любові 

до вищої якості людини – творчості!" 

Школа – це постійне об’єднання маленьких душ навколо єдиної мрії, 

щоразу нової, щоразу захоплюючої і здійсненної. 

Місцевість, де знаходиться Сахнівська середня школа, багата на 

топоніми,  специфічні складові етнокультурного мікрокосму, через які 

трансформується культура, історія, географія етносу, його світогляд, ціннісні 

характеристики. Тут  знаходяться і гори Пилипенкова, Дівиця, Дігтярна, 

Лисиця, Пастушка, і урочища Гончариха, Дудчин Садок, Пасічників схил. 

Топонімія відображає аксіологію народу, такі духовні цінності, як світ 

Істини, Правди, Добра. Можемо говорити про особливості національного 

мислення, національної психології. Можливо, саме тому мовотворчість 

автора педагогічних роздумів представлена й оригінальними, "екологічно 

чистими" власними назвами: Криниця совісті, Поляна пам'яті, Дівочі гори, 

що в житті сільської спільноти набули виразного національно-культурного 

забарвлення. 

Постійна нестабільність породжує дезорієнтацію і розбалансованість, 

які подолати в такій тонкій сфері, як плекання юного покоління, украй важко 

— особливо при тім, що жодна з останніх реформ не була належно 

продумана при підготовці і не доведена до логічного кінця. 

Педагога – шістдесятника хвилювала українська література, література 

заборонених і загиблих, розстріляних і зацькованих, вигнаних і забутих, 

через десятиліття згаданих, через півстоліття надрукованих. Головне 

завдання літературної освіти, вважав О. Захаренко, – формувати патріотичні 

почуття, навчити учня читати: осмислювати, переживати те, що зображує 

автор, оцінювати, співвідносити прочитане зі своїми уявленнями й 

цінностями, тоді не буде в учнівських творах "жодної стандартної, 

штампованої фрази". Чесне Слово стоїть на сторожі душевної чистоти і 



громадянської справжності сучасних українців: «Україно, дозволь мені 

жити» 

Народжений війною, він зберігав в серцях і мозку ДУХОВНу 

СУВЕРЕННІСТЬ і  був справжнім духовним лідером – „духовним 

директором села”. А відомим світу село зробила школа - світ особливих 

взаємостосунків, який формується особистістю лідера і в якій Вчитель, учні 

та Батьки відчували себе людьми і позбавлялися відчуття комплексу 

меншовартості, де учневі - як у батьківській хаті,де  кожний урок "єдиний, 

як прожите життя, неповторне свято єднання вчительської душі з душами 

своїх вихованців", "повної свободи вибору форм і методів і  високої 

вимогливості і турботи про здоров'я дитини" , де діяв принцип Василь 

Сухомлинський говорив: «І я грішний. Я не ставлю двійок».логічно 

продовжує ідею Антона Макаренка про щастя («…Я надзвичайно щаслива 

людина. І моє щастя не залежить ні від яких матеріальних благ») і психолога 

Едварда Стоунса про нагальну потребу психопедагогіки («…Лише 

завдячуючи вчителям, які будують свою педагогічну дію у школі на певних 

теоретичних та практичних принципах психології, ми зможемо домогтися 

суттєвого прогресу у практиці учіння»).  

Де школа - це маленька держава, де не готували школярів до 

майбутнього життя. Воно пульсувало у буднях — не рафіноване сторінками 

підручників, а справжнє, тривожне, суперечливе, з проявами добра і зла, 

щирості і байдужості, щедрості і корисливості, з успіхами і прикрощами, 

де відбувався постійний, самостійний рух уперед, де навчали думати і 

мріяти, втілювати ці мрії в життя; де вчителі – ангели-хранителі, з 

ґрунтовними знаннями, із сумнівом і доказом, з власною думкою й 

елементом наукового дослідження". "Діти..., я без вас – як човник без 

вітрил"; де "спілкування зближує настільки, що класні колективи, гурткові 

об’єднання, весь шкільний колектив нагадують велику сім’ю, в якій панують 

чуйність, повага, здатність виявляти співчуття, вміння допомагати, бути 

добрим, тобто формуються кращі духовні цінності", де кожний квадратний 



метр території школи дійсно виховував глибоку повагу до батьків і до 

старості, що  є вічною естафетою, законом життя єдиною ниточкою, що 

з'єднує покоління і натягується щоразу як струна", толерантність, 

Порядність, "Вдячність як результат праці душі й розуму, коли разом з 

усвідомленням значення зробленого для себе або ж для інших в серці 

з'являється всеперамагаюче почуття любові, щирості до тих, хто щедро 

віддавав людям усе, що міг."Совість. 

Звідси  і Криниця Совісті, перший пам’ятник голодомору у 1932-33 

роках на Черкащині, збудований учителями, школярами, жителями села, щоб 

"людські душі не одгороджувалися завісою байдужості, черствості, 

жорстокості". Звідси  Поляна пам’яті: 216 кущів троянд (це стільки воїнів не 

повернулося додому з полів війни) уквітчали площу перед новою школою. 

Для цього принесли від порогу кожної хати, з якої пішов односелець, землю, 

яку колись топтали його босі ноги. Принесли воду з криниці, яку пив цей 

воїн. Всього було 432 відер з землею і водою. Можливо, нам, українцям, 

варто відзначати відразу дві дати — День Пам’яті і День Перемоги, або 

поєднати їх в одній. 

Чільне місце у творах О.Захаренка посідає  практичний патріотизм, що, 

за  «Енциклопедією шкільного роду»,  розпочинається від батьківської 

садиби, хати, села, міста, України, і патріот — це той, хто своє право вимірює 

своїм обов’язком. "Енциклопедія шкільного роду" - це підручник поваги до 

кожної особистості, до імені людини, її життєвих перспектив.О.Захаренко 

підкреслював, що виховання у громадян почуття обов'язку перед 

Батьківщиною – це найвищий стимул громадянського життя, який має 

об'єднати весь народ в однім пориві 

О.Захаренко вмів зачепити за живе, змусити думати, мріяти та діяти, 

тверезо оцінював позитивне й негативне в українському національному 

менталітеті. Очевидно, вважав мудрий учитель, його покоління треба 

позбавити рис байдужості, лінощів, розхристаності, навчити зібраності, 

навчити краще працювати над собою. Палкий патріот, він закликав до цього 



всю педагогічну громадськість. "Націю можна врятувати, дбаючи … про її 

душу, якій так необхідна фізична і духовна чистота". Прошу вас, діти мої, 

ніколи нікому не кланяйтесь, не ставайте на коліна перед ворогом і 

начальством. 

Процес виховання громадянина педагог розглядав як такий, що 

поєднує в собі формування громадянської свідомості (думок, ідеалів, 

переконань), громадянських почуттів (громадянської совісті, суспільного 

обов'язку, почуття господаря країни, готовності і бажання приносити користь 

суспільству), а також практики громадянської поведінки. "Я завжди прагнув 

до органічної єдності громадянських думок, почуттів і діяльності, щоб 

почуття, переживання знаходили свій вияв у благородних вчинках, у праці 

для людей, для суспільства, для Вітчизни", – писав він у своїй книзі 

"Народження громадянина", де формування громадянськості розглядається 

на основі людяності та гуманізму. 

Мовні виклики сьогодення великі, їх слід враховувати на всіх рівнях 

державної влади, органів місцевого самоврядування. Бачити їхнє 

навантаження також усім громадським організаціям. Не спрацьовує уже 

нав’язана матриця зневажливих прізвиськ українців на кшталт мазепинець—

петлюрівець—бандерівець, то в метушливій брехології сконструйовано 

укри—укропи, аби молодь відвернути від власного національного духу, що 

постійно та відчутно, усвідомлено та виважено шириться, діагностує рівень 

самоідентифікації особистості з нацією, державою.Аби громадянська 

позиція, опираючись на культурну традицію суспільного діалогу, стала 

висхідною формулою державотворення. Цінності свободи, гідності, 

пошанування, миру і діалогу – це ключі українськості, що заряджають 

національний гімн. Патріотичні почуття — це сплеск емоцій, які виникають у 

пориві спільної праці, щоб знайти вихід із безвиході, щоб захистити свою 

незалежність і волю. Держава не хоче бачити випускників з психологією 

раба. Учень має бути законослухняним, але завжди вільним,як птахлише 



громадянська позиція дає силу і надію на майбутнє. Бо саме громадянин 

творить свою державу, і не чекає багато від політиків. 

Його  Крила з правди. Чесності і довір’я. з щирості До роботи.  Життя 

безкрилої людини, котра не вміє мріяти, сіре й нецікаве. 

У майстра кожна педагогічна дія унікальна, ексклюзивна, неповторна. 

Краса Особистості педагога і повсякденних буднів його праці у життєвих 

барвах постає в кожній з фундаментальних працьвидатного українського 

філософа, культуролога, мистецтвознавця, педагога Івана Андрійовича 

Зязюна („Естетичний розвиток особи”, „Естетичний досвід особи”, 

„Педагогічна майстерність”, „Краса педагогічної дії”, „Педагогіка добра: 

ідеали і реалії”). Щоразу, поринаючи у світ мудрих книг і статей, 

переймаємося відчуттям того, що спілкуємося дійсно з животрепетним, 

естетично-креативним словом, яке глибоко розкриває вищу сутність Людини.  

Цінність людини полягає в її справах і вчинках, але  передусім – в 

умінні постійно працювати над собою: пізнавати свої можливості й 

максимально їх використовувати у своєму житті і професійній діяльності. «У 

педагогічній дії, – переконливо доводить видатний український вчений, – є 

два рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – Людина і Людина. Вони 

мають створювати один одному відчуття спокою, рівноваги, благополуччя, 

щастя. Як це зробити – знає передусім педагог. Він має навчити цього своїх 

учнів…Навчити ненав’язливо, нетенденційно, мимовільно. Навчити своєю 

поведінкою, своїм статусом, своїми Знаннями, своєю Людяністю, своєю 

Свободою, своїм Щастям, своїм Талантом»[22, с.74].  

Глибокі філософсько-психологічні роздуми Івана Андрійовича Зязюна 

спонукають замислитися про те, як зберегти і розвинути самобутність  учня і 

вчителя у сучасному глобалізованому світі. Водночас загострюють увагу і до 

іншого важливого питання: носіями яких інтелектуальних якостей та 

моральних чеснот має бути, власне, особистість ученого-педагога. Адже «ні 

найвищий рівень, ні бездоганність самі по собі не сприймаються і не 

засвоюються учнями чи студентами, а тільки втіленими у живий образ 



конкретного викладача, вченого, виявленими і діалогах довірливого 

спілкування». 

Така особистість, - переконує Іван Андрійович Зязюн, - насамперед має 

відзначатися духовною елітарністю, інтелігентністю. Її внутрішня риса, 

основа її мотивованих дій і таланту «полягає в неперервній, невидимій для 

суспільства, але продуктивній інтелектуальній діяльності» [20, с.15-16]; у 

такої особистості співчуття, доброзичливість, «журба про інших» 

(М.Бердяєв) пов'язані з надзвичайною сприйнятливістю, зраненою за інших 

«боляче сприйнятливою душею», відкритістю світові. Усі ці властивості 

амбівалентні, але без них неможливе ... розуміння сутності особистості 

інтелігента». 

Іван Андрійович Зязюн збагатив педагогіку і психологію чималою 

кількістю нових аксіологічних смислів, які більш глибоко передають 

особисте ставлення, цінності вчительської професії. Серед комунікативно 

значущих цінностей, властивих  досліднику, – цінності самостійності 

(свобода, творчість, сміливість, незалежність, вибір власних цілей); щедрості 

(допомога, чесність, відповідальність, дружба); універсалізму (широта 

мислення, рівність, захоплення  прекрасним, мудрість). Однак у професійній 

педагогіці й лінгводидактиці бракує досліджень, які б презентували 

багатогранну, елітарну (вишукану) мовну особистість видатного педагога, 

своєрідність його мовотворчої індивідуальності. 

Проведений аналіз фундаментальних наукових студій засвідчує: 

наукова мова Івана Андрійовича характеризується функціональною 

настановою на інтелектуальне сприйняття, водночас є своєрідним синтезом 

мовної творчості. Прозорості і змістовності, ясності думок і їх логічної 

єдності автор досягає шляхом органічного поєднання філософських, 

естетичних і педагогічних термінів, що пронизані відчутним ліричним 

струменем.  

Ключовими словами філософсько-педагогічних, філософсько-

психологічних текстів І.Зязюна виступають, зокрема, такі концепти, як 



людина, особистість, учитель, учень. За смисловим навантаженням учений 

трансформує  їх на власні назви. Насамперед на основі ґрунтовно 

опрацьованих численних наукових досліджень українських і зарубіжних 

психологів (З.Фройда, К.Юнга, Л.Виготського, Д.Узнадзе, Ф.Бассіна, 

М.Ярошевського) дослідник рішуче відстоює положення про те, що 

«особистість не може бути самодостатнім виміром чи кінцевим результатом 

смислової вибудови Людини. Смисл набувається постійно змінюваними 

відношеннями і зв’язками із сутнісними складниками людського буття. 

Особистість і Людина відрізняються тим, що перша є способом, 

інструментом, засобом організації досягнень другої. Перша отримує смисл і 

життєвість в другій. Можна з переконливістю стверджувати, що особистість 

в якості психологічного інструмента може «озовнішуватись», про неї можна, 

необхідно рефлексувати «заочно» і це зовсім не суперечить 

трансцедентуючій, змінній природі людини».  

Обстоюючи позиції культурологічного підходу, за яким «основне в 

змісті культури – не речі, а людина, суспільство, І.Зязюн пов’язує культурний 

розвиток особистості зі створенням нових цінностей і вважає духовність, 

інтелігентність домінуючими рисами особистості. Духовність учителя, 

зокрема, характеризує як системотворчий компонент цілісної педагогічної 

реальності. Саме духовно-інтелектуальний потенціал педагога (переконливо 

доводить також і доктор педагогічних наук, професор М.Лещенко) допомагає 

поєднати особистісні смисли із суспільними, наблизити результати 

педагогічної діяльності до категорій високого і прекрасного. Це відображено 

і інтелігентності мовлення Івана Андрійовича. Ідеться про мовне чуття, тобто 

спрямованість на самовдосконалення, внутрішнє прагнення до знань, краси у 

спілкуванні людьми свого середовища [47, с.3, 9]. 

У мовній палітрі наукового дискурсу увиразнюється семантико-

стилістична парадигма слів педагогічної тематики: учитель (талановитий 

учитель) і учень (талановитий учень), радість, краса, педагогічна дія. 

«Талановитий учитель робить усе можливе, щоб учень самостійно працював над 



собою, щоб процес учіння перейшов в у процес самоучіння, процес виховання – у 

самовиховання» [22, с.].  

Якісними показниками педагогічної майстерності талановитого 

вчителя, наголошує вчений, є «моральність як зразок поведінки для 

вихованців, естетичність як необхідне постійне вміння вчителя включати у 

процес педагогічної дії позитивні почуття прекрасного і піднесеного, рідше – 

комічного, наповнюючи дію потребою-спонукою кожного учня до набуття 

статусу суб’єкта педагогічної дії» [25, с. 368]. «Учитель», – аргументує  

І.Зязюн, – це той, хто веде за руку, педагогіка – майстерність ведення за руку, 

отже, справжня педагогіка – це психологія в дії [25, с.21]. 

У національній педагогічній картині світу педагога-естета особливе 

місце займають виступають концепти «радість» і «краса» [22, с.121, с.145]. 

Для учнів -  бадьора, бурхлива, солодка радість шкільного життя,  для 

вчителя – краса і радість від педагогічної праці, радість педагогічної 

творчості. Фактор радості пов'язаний з необхідністю задоволення потреби в 

самоствердженні, в реалізації відповідного рівня прагнень: «Чим більше 

позитивної почуттєвості одержує дитина в перші шкільні роки, тим 

необхіднішою буде самоствердження  її  життєвою радістю і любов'ю від 

процесу навчання, від спілкування з учителем, з учнями у школі»; «Тільки 

радість – запорука вчительської творчості, лише радість педагогічного 

спілкування і творення – твоє життєве щастя».  

Дослідник логічно продовжує ідею А.Макаренка про щастя («…Я 

надзвичайно щаслива людина. І моє щастя не залежить ні від яких 

матеріальних благ») і психолога Едварда Стоунса про нагальну потребу 

психопедагогіки («…Лише завдячуючи вчителям, які будують свою 

педагогічну дію у школі на певних теоретичних та практичних принципах 

психології, ми зможемо домогтися суттєвого прогресу у практиці учіння»). 

Створюючи умови для стимулювання активності своїх вихованців і 

працюючи з «живою психологією суб'єкта» [22], вчитель творчо 



актуалізується[22]. Учнем у процесі його самостановлення й саморозвитку 

педагогічна дія вихователя сприймається як ціннісно-смислова взаємодія. 

Зразком енергетично потужної педагогічної дії є, власне, майстер-

класи академіка Івана Зязюна в загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах різних міст України і за кордоном. Зазначимо, в Україні діють уже 

понад тридцять практичних центрів педагогічної майстерності, які працюють 

за відповідними авторськими програмами і посібниками. Після закінчення 

одного з таких представницьких заходів, або, як називають в освітняській 

громаді, – школи Добра в Українському гуманітарному ліцеї (директор – 

канд. пед. наук Г.Сазоненко) вчителі захоплено говорили: «Прочитана лекція 

– наче для мене особисто, для зцілення душі. Зараз так не вистачає просто 

людського доброго слова, співпереживання, щирості»; «Я вже не вперше 

слухаю Івана Андрійовича. Захоплює робота майстра, бо мене цінують як 

особистість»; «Ми прийшли на захід не тому, що  треба, а тому, що прагнули 

відчути радість і тривоги, рефлексії непересічної особистості науковця-

естета» У кожному виступі Майстра – акцент на освіту, педагогічні 

проблеми, педагогічну майстерність учителя, яку автор викристалізовує як 

позитивне «взаємопереживання», «взаємопочування», взаємодію вчителя й 

учня, побудовану з урахуванням духовного й фізичного здоров’я підлітка. 

Особливої енергетики Іван Андрійович надає афекту, інтелекту, волі 

особистості, які психолог В. Зінченко назвав серцевиною освіти». 

Дослухаймося до ниточки розмови. Інтелект, За І.Зязюном, –смислом 

наповнені знання і душа учня.Афект – емоційно-почуттєвий світ людини, її 

психофізіологічна складова.З емоціями людина народжується. 

Соціалізуючись, емоції перетворюються впочуття. Як правило, вони 

безкорисливі, але занадто вагомі в інтелектуальномурозвиткові й 

саморозвиткові особистості, єосновою людського розуму, досвіду людського 

Почуття завждипідтримуються інтелектом. Інтелект завжди народжується 

почуттями.Якщо уважніше подивитися, то почуття значно вагоміші за розум. 

Почуття рухають науку… Із почуттів розпочинається учительський 



авторитет [22]. Для відтворення широкого діапазону емоцій і почуттів, їх 

глибини, автор часто використовує виражальний потенціал коротких речень, 

які здатні розгорнути інформацію, підкреслити її смислову значущість, 

спонукають читача до діалогу з автором. 

Занурюємося в глибину думок і пересвідчуємося: перед нами 

академічний красномовець, котрий віртуозно володіє естетичними 

потенціями мови. Іван Андрійович завжди ретельно продумує стратегію 

виступу чи статті: визначає цільову настанову, проектує власне бачення 

проблеми, відшукує оригінальні прийоми зацікавлення аудиторії (незвичний 

початок, контраверсивне запитання, психологічні паузи, монолог як уявний 

діалог у формі роздуму вголос). Характерна ознака майстерного мовлення 

дослідника– точність: фактична (адекватне позначенням об’єктів 

навколишньої дійсності, явищ, подій), термінологічна (передає відповідність 

мовлення системі наукових понять), художня (підпорядкована пізнавальній і 

естетичній меті висловлювання, авторського задуму чи власних думок). 

Як показує проведене нами опитування в численних аудиторіях 

(учнівській, студентській, вчительській, викладацькій), слухачів зачаровує 

переконливе, емоційно насичене, колоритне мовлення носія філософсько-

педагогічної культури: спокійний, щирий, наповненийвсеперемагаючим 

оптимізмом голос, приємний різнобарвний тембр, уміння говорити чітко, 

виразно, впевнено і щиро, модулюючи темп мовлення й інтонації, тонке й 

доречне використання засобів невербальної мови.  

Ідеться про мовленнєвий артистизм, мовленнєвий магнетизм (терміни 

запропоновані О. Булатовою), уміння викликати емоційно-почуттєвий відгук 

у реципієнтів. І.Зязюн володіє магією словесного спілкування, створюючи 

біля себе емоційне біополе. Психоенергетика особистості згуртовує навколо 

себе, викликає захоплення надзвичайними якостями, властивостями, 

максимально впливає на розум і почуття суб’єктів професіонально-

педагогічної взаємодії, є своєрідним сугестивним засобом. Цим даром 

наділені не всі натури, раціонально його не завжди можна пояснити, проте 



емоційно діти відразу фіксують токи добра, незвичайності, духовності, які 

випромінюються від педагога [11, с. 86]. 

Віртуозне послуговування різноманітними інтонаційними варіантами 

конструкцій, управління мелодикою, темпом, тембром, привернення уваги 

логічними акцентами та емоційним наголошенням слів – усе це уможливлює 

дієвий вплив Майстра на емоційно-почуттєву і вольову сфери діяльності 

учнів. Саме професійну виразність мовлення В.Сластьонін вважає тим 

показником, що визначає рівень педагогічної майстерності: «Впливова сила 

фрази, вимовленої людиною, залежить передусім від її словникового складу, 

від того смислу, який має кожне слово, майже незалежно від індивідуальних 

особливостей того, хто говорить і слухає, а також від особливостей ситуації». 

Індивідуалізованість мовлення академіка Івана Зязюна полягає в 

індивідуальній мовленнєвій манері, її гармонійності з екстралінгвістичними 

засобами, у гнучкості виконуваних мовленнєвих ролей і функцій, 

виробленому ексклюзивному стилі професіонально-педагогічної взаємодії, 

що допомагають зреалізовувати комунікативний задум, досягти бажаного 

рівня сприйняття і розуміння комунікативних висловлювань. 

Аналіз фундаментальних наукових студій дає підстави надати Івану 

Андрійовичу Зязюну статусу елітарної (вишуканої) мовленнєвої особистості, 

котра відзначається високою методологічною культурою, 

фундаментальністю, майстерним володінням секретами ефективного 

"живого" слова, “науковою іскоркою”, толерантністю, науковою ерудицією,  

діалоговою взаємодією.  Івану Андрійовичу належить глибоке розуміння 

структури і особливостей культуротворчої діяльності особистості, яке 

розроблено ним з позицій філософа, культуролога, мистецтвознавця, 

психолога і педагога.  

Педагогічну майстерність дослідник презентує як достатньо стійку 

систему теоретично осмислених і практично виправданих педагогічних дій і 

операцій, що забезпечують високий рівень педагогічної взаємодії між 

викладачем і його учнями. Ключовими концептами філософсько-



педагогічних, філософсько-психологічних студій І.Зязюна виступають 

людина, особистість, учитель (талановитий учитель) і учень (талановитий 

учень), радість і краса праці, педагогічна дія, а «справжня педагогіка, за  

І.Зязюном,  – це психологія в дії. Учитель, – доводить вчений, – має володіти 

новим педагогічним мисленням, ціннісною установкою якого має бути 

пріоритет індивідуальності, саморозвитку, самоучіння особистості, отже, 

необхідний докорінний перегляд професійної підготовки вчителя до виховної 

дії. Праці видатного Майстра ненав'язливо стимулюють замислитися, яким 

життям живемо і чим наповнюємо внутрішній простір душі: інтелектом, 

благородними почуваннями, стійкістю духу, чистотою помислів, щирістю 

почуттів, шляхетністю виховання. 

Такими ж шляхетними є націєтворчі концепти філософсько-історико-

педагогічних, публіцистичних текстівГ.Філіпчука[72-74]. З притаманним 

йому вмінням проникати в сутність подій, використовуючи широку 

ерудованість і логічно висновковуючи доказову систему, Георгій Філіпчук 

доводить просту істину: народ стає незалежним не стільки силою зброї, 

скільки силою національного духа. Серед найважливіших завдань, цілей, 

функцій сучасної української національної освіти бачить творення 

духовності народу, олюднення людини. «Силу духу і гідності не можна 

компенсувати великим військом».«Духа не вгашайте!» - пише Г.Філіпчук, 

подивімося на власну історію, культуру не чужими, а своїми очима[72]. 

Щоб зберегти людське в людині в умовах наступу глобалізму і новітніх 

технологій, потрібні культура й освіта як головні й невід'ємні складники; без 

них неможливий не лише поступ, а й виживання людства, і гуманна освіта 

має завжди крокувати попереду реальної. Найважливішими її завданнями, 

цілями і функціями мають бути творення духовності народу, олюднення 

людини; долання національного нігілізму, бездуховності, політичного 

сепаратизму; якісно нове осмислення державної культурно-освітньої мовної 

політики в період незалежності; зміцнення, особливо в культурно-

освітньому, інформаційному, правовому просторі, авторитету української 



мови як державної; усвідомлення на загальнодержавному рівні доконаного 

факту, що українська освіта функціонує нині вже в іншому, на відміну від 

радянського, часу й просторі; формування шанобливого ставлення до 

національного прапора, гімну, державної мови та ін.; успішне вирішення 

освітніх завдань на основі опанування світових знань і досягнень, 

національних і загальнолюдських цінностей; актуалізація значущості 

глибоких освітніх традицій національної школи і науки в умовах глобальних 

реалій, новаційності завдань сучасної освіти.  

Національній освіті, доводить Г.Філіпчук,  необхідний постійний 

діалог як синтез, взаємовплив, взаємозбагачення національних культур. На 

підтвердження цих постулатів дослідник наводить аргументи К.Ушинського, 

котрий писав, що, ідучи в Європу, нам варто взяти в західної освіти одну 

важливу рису – повагу до своєї батьківщини, бо без патріотизму немає 

людини, а також  Б.Грінченка, який зазначав, що у загальнолюдську сім'ю 

треба йти з власним доробком, якщо ти у спільний дім зайшов у двері, а не 

через вікна, то де твоє власне, національне «Я». Європейська сім'я – це 

великий оркестр народів, де кожен інструмент має свою тональність, 

Україна, її національна освіта мають посісти в ньому гідне і належне місце. 

Наша «мелодія» мусить ґрунтуватися на інтелектуальних, духовних, 

матеріальних цінностях власного народу.  

Наголошує і на тому, що найсучасніша педагогічна система, 

наймодерніші суспільні технології неспроможні виховати гідного 

громадянина  світу без поваги до своєї Вітчизни, землі, історії, рідної мови і 

літератури, традиції, власного «Я». Академік Г. Філіпчук розкриває 

гуманістичні цінності освіти крізь призму «педагогіки добра» Івана Зязюна і 

«педагогіки людськості Неллі Ничкало як «розумної педагогіки, що  розвиває 

любов до людини і людства». Активізовувати національні ресурси, людський 

капітал суспільство здатне лише тоді, коли високим буде соціальний і 

моральний статус педагога, педагога-майстра (який має бути 

наділенийздатністю виховувати «Людину в людині» з високим рівнем 



національної самосвідомості, толерантністю), коли соціокультурні і 

економічні, правові і політичні умови дозволятимуть значно підвищити 

престиж учительської професії, а сам педагог матиме мотивацію і можливість 

безперервно вдосконалюватися.  

Болюче питання для Г.Філіпчука і питання української мови, що є 

фундаментом національної ідеї; вчений пропонує сутнісно посилити 

допомогу у мовно-культурній сфері своїм співвітчизникам за кордоном;  

розгорнути урядову мовну і гуманітарну програми українського 

книгодрукування, перекладу світової літератури; розширювати українсько-

мовну мережу шкіл, вишів, усіх навчальних закладів; мова має консолідувати 

суспільство. 

Наукова і націєтворча позиція Г.Філіпчука завжди чітка, а  тексти часто 

заряджені особливим полемічним зарядом. Він тонко відчуває рідне слово, 

уміє зацікавити читачів і «не відпускати до останнього рядка» предметом 

досліду, розвитком теми та переконливістю вмотивованих  і глибоких 

аргументів. Наприклад: 

 «Ніколи не відроджувався народ, якщо не збережено й загублено його 

дух, національний дух. Бо лише така моральна сила, свідомість, мислення, 

духовний внутрішній стан народу робить його міцним, етично 

відповідальним перед наступними поколіннями»; 

«Нині в українській функціональній освіті бракує універсальності, 

універсальності – спеціалізованості, гуманітарності – практичності, 

загальнолюдськості – національності, а всьому загалом – культурності, 

культу культури в освіті»; 

Людям потрібен не аргумент сили, а сила аргументу, яка забезпечить 

формування такої «педагогіки добра», яка допоможе народам виробити 

об'єктивний, гуманний цивілізаційний погляд на події, на явища, факти, які є 

значущими для національної, європейської, світової історії; 

 

Щоб стати гідним громадянином світу, насамперед слід бути гідним 



українцем. 

Г.Філіпчук дотримується порад Г. Сковороди: «Знаходь годину і 

щоденно потроху, але обов’язково і саме щоденно, підкидай в душу, як у 

шлунок, слово або вислів і немов до вогню підкидай потроху поживи, щоб 

душа живилась і росла, а не пригнічувалась»,  вимог О.Потебні про 

нерозривний зв’язок мови і мислення, мови і культури, Ю. Шевельова, 

котрий доводив:  «Мова – це не так слова, як поняття і образи, виплекані на 

власнім національнім ґрунті, на ґрунті національної психології». Шевченкове 

Слово – це не просто знання, не просто пізнання нашого Генія. Воно вимагає 

сьогодні громадянського чину. Якщо його нема, то жодні декламації, 

найпишніші вінкопокладання до його пам'ятників нам не в поміч.  

Як показує проведене нами опитування у студентській, вчительській, 

викладацькій аудиторіях, слухачів зачаровує переконливе, колоритне, 

наповнене всеперемагаючим оптимізмом мовлення дослідника. Академік 

Іван Андрійович Зязюн писав так: «Його (Г.Філіпчка) ораторські здібності 

завжди тримаються на глибокому змісті інтелекту й логіки, його естетичних 

емоцій і почуттів, його волі, його зразкової моральної поведінкової 

активності. Це важливі складові психологічної Я – концепції (теорії і 

практики самого себе чи самої себе) кожної особистості. У Георгія вони 

величні гуманістичні і, як правило, для Вітчизни, для народу, для конкретної 

людини, для їх благополуччя». 

Провідним у творчому доробку Георгія Георгійовича Філіпчука є 

обґрунтування національної ідеї, творення духовності народу на засадах 

культури, освіти, національних і загальнолюдських цінностях. Навчитель, 

який візьме на озброєння глибокі роздуми науковця і видатного громадсько-

політичного і державного діяча, наставника має бути готовим до напруженої, 

але щасливої «сродної» праці.  

 

 



 Перед нами люди, надзвичайно закохані у свою справу, 

цілеспрямовані, налаштовані на розвиток кращих традицій української 

народної педагогіки. Більш образно цю ідею висловив поет Дмитро 

Павличко: “Життя людини …обчислюється й вимірюється тим, скільки 

перебуває вона в небесах духу, в небесах любові, в небесах творчого. 

Проведений аналіз засвідчує, що під впливом сучасних глобалізаційних 

процесів у суспільстві, переосмислення ціннісних орієнтацій і стратегій 

підвищується роль комунікативної культури вчителя як невід'ємного 

складника йогоготовності до професійної діяльності, необхідної умови і 

засобу професійного й особистісного саморозвитку та професійно творчої 

самореалізації. Комунікативна культура вчителя розглядається як інтегральна 

особистісна якісна характеристика особистості, що поєднує ціннісні 

установки, комунікативні знання, уміння, навички, здібності, які 

забезпечують ефективну діалогову взаємодію у певному колі професійних 

ситуацій на основі вільного володіння вербальними і невербальними 

засобами педагогічної комунікації відповідно до морально-етичних норм. 

 Серед особистісних, що сприяють більш ефективному розвитку 

комунікативної культури вчителя, визначено потреби врахування 

особливостей психічного розвитку і саморозвитку, рефлексивного ставлення 

до себе як до суб'єкта професійного спілкування, прагнення до самоосвіти і 

самовдосконалення. Окреслені чинники, а також наукові позиції стосовно 

спілкування як багатогранного соціального явища, що ґрунтується на єдності 

афективного, власне комунікативного, перцептивного, інтерактивного 

компонентів, враховано у структурі комунікативної культури вчителя.  

 Мотиваційно-афективний компонент охоплює мотиви і потреби, 

ціннісні орієнтації у здійсненні професійної комунікації; прагнення до 

організації спілкування з партнером на суб'єкт-суб'єктній, гуманістичній 

правовій основі; розвинену емпатію, саморегуляцію, установку на 

комунікативну взаємодію. Комунікативно-інформаційний 

компонентскладають мовнокомунікативні засоби культури професійного 



спілкування, культури слухання, що сприяють формуванню умінь поводити 

себе відповідно до моральних норм співтовариства, здійснювати рефлексію 

своїх дій, комунікативно-когнітивний компонент відображає ступінь 

усвідомлення моральних цінностей професії (професійний обов'язок, 

відповідальність), логічного мислення, прагнення до засвоєння знань 

професійної термінології, психології особистості, професійного вербального і 

невербального спілкування, його стилів, бар'єрів, що виникають у процесі 

міжособистісного і професійного спілкування. Поведінково-інтерактивний 

компонент характеризує ступінь реалізації засвоєних цінностей, норм, знань 

у ситуаціях професійного спілкування, включає уміння і навички, що 

ґрунтуються на оволодінні комунікативною технікою, уміння вербальної 

(мовленнєво-комунікативні, риторичні, текстові, дискурсні) та невербальної 

(поза, манера говорити, жести, міміка) взаємодії, рефлексію і корекцію 

професійного спілкування. Розвиток комунікативної комунікативної 

культури вчителя – це складний і багаторівневий процес, який здійснюється з 

урахуванням особистісно-діяльнісного, системного, компетентнісного, 

аксіологічного підходів. 

Проведений теоретичний аналіз і аналіз напрацювань засвідчує: 

мета підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі - 

формування і розвиток особистості, яка характеризується творчою 

індивідуальністю, високим рівнем  соціальної зрілості, освіченості, 

культури, розумінням сутності суспільства і людини та їх взаємозв’язку 

у процесі розвитку. 

Систематичне розширення інформаційного, практичного обсягу 

лексикографічних знань, стійка усвідомлена потреба в опануванні здобутків 

української лексикографії, бажання здійснювати лексикографічний науковий 

пошук, уміння і навички сприймати, впізнавати, аналізувати, зіставляти 

мовні явища і факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору 

нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування – усе це підвищує 

рівень розвитку комунікативної культури особистості. Володіння 



лексикографічною культурою сприяє розвиткові національної культури 

українського народу, розширенню сфери вживання української мови як 

державної, розвиткові національного та культурного інформаційного 

простору. 

Проведений короткий огляд вкотре переконує: роль художніх творів 

знакових постатей української нації в розвитку комунікативних якостей 

культури особистості неоціненна, а потяг до Шевченка, до його 

інтелектуального й лагідного слова закладено в нас із материнським 

молоком. Його слово природнє і водночас небуденне, «без золота, без 

каменю, без хитрої мови» спонукає відчувати себе відповідальними за щирий 

діалог друзів.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 

1.1. Професійний саморозвиток учителя 

 

  У наш час особливого значення набуває проблема самоосвіти вчителів, 

спрямована  саме на їхній професійний саморозвиток. Поняття „професійний 

саморозвиток” є центральним у педагогічній психології і визначається як складний 

інволюційно-еволюційний поступ, у ході якого відбуваються прогресивні й 

регресивні інтелектуальні, особистісні, поведінкові, діяльнісні зміни в самій людині. 

Зокрема за Л.С. Виготським, „…розвиток є неперервним процесом саморуху, що 

характеризується передусім постійним виникненням утворенням нового, чого не 

було на попередніх етапах”.[2]. 

 На сучасному етапі вчитель має володіти такими професійно-педагогічними і 

фаховими вміннями, які були б спрямовані не тільки на передачу знань, а й сприяли 

б формуванню особистості учня як людини нового типу з гнучким нестандартним 

мисленням, зі стійкою внутрішньою мотивацією, з умінням самореалізації. 

 Зміни не можливі без застосування в освітньому процесі інноваційних 

технологій, саморозвитку педагогічної майстерності вчителя, які забеспечують 

творчу діяльність учнів. 

 Інноваційна діяльність сприяє розвитку цілого комплексу якостей творчої 

особистості: розумової активності, кмітливості та винахідливості, прагнення 

одержувати знання, необхідні для виконання конкретної практичної діяльності. 

Саме така висококомпетентнісна особистість здатна ефективно адаптуватись і 

функціонувати в складних сучасних умовах. Радикальні зміни у системі освіти, що 

відбуваються в Україні і в світі у цілому вимагають нових підходів щодо підготовки 

вчителя до навчально-виховного процесу в школі. Вчитель, професійні і особистісні 

якості якого не відповідають новим вимогам, що висуває до освітньо-виховного 

процесу суспільство знань, не може бути дієвим суб’єктом освітніх інновацій, 

ефективно управляти змістом і методами педагогічного процесу. У світі, що стрімко 



змінюється, зміст педагогічного процесу має включати не стільки готові знання і 

досвід виконання діяльності за усталеними стандартами, а й досвід саморозвитку, 

самовиховання самовдосконалення. 

 Професійний саморозвиток – це складний багатогранний процес, спрямований 

на становлення, інтеграцію та реалізацію у педагогічній діяльності професійно 

значущих особистісних рис та здібностей, прфесійних знань і вмінь учителя. 

Активізація професійного саморозвитку кожного вчителя є важливою умовою 

успішності навчального процесу, оскільки суттьєво впливає на підвищення рівня 

пізнавальної активності учня і ставить його в позицію суб’єкта навчального 

процесу, який безпосередньо керує власною пізнавальною діяльністю та 

особистісним становленням.  

 На думку Лозового В.А. саморозвиток – «…це низка пов’язаних одна з одною 

подій, зумовлених внутрішньо притаманною не детермінованій нескінченності 

здатністю так змінювати свій стан на інший, що кожен наступний стан відповідає 

більш повному, досконалому, багатшому буттю. Тоді  саморозвиток особистості – 

«це низка пов’язаних одна з одною подій, зумовлених спрямуванням внутрішньо 

притаманної особистості свободи, яка об’єктивно забезпечує таку зміну станів 

особистості, що кожен наступний стан відповідає більш повному, багатшому, 

досконалішому буттю. І, нарешті, категорія усвідомлений саморозвиток особистості 

позначає такий саморозвиток особистості, при якому самозбагачення буття нею 

усвідомлюється, схвалюється і є бажаним». 

 Професійний саморозвиток педагога визначено як внутрішній процес, 

спрямований на досягнення професіоналізму, що являє собою якісні самозміни 

особистісно-професійної сфери та професійної діяльності, детерміновані 

сприйняттям суспільних, професійних і визначених на основі їх інтеріорізації і 

власної акмеологічної позиції вимог до суб’єкта, при здійсненні ним 

самоконтролюючої функції та цілеспрямованого й добре організованого саморуху 

до найкращого в собі. А професіоналізм як оптимальний результат процесу 

професійного саморозвитку особистості педагога є – складноструктурною системою 



загальних і спеціальних педагогічних професійно значущих властивостей і якостей 

учителя. 

 Проблема саморозвитку особистості займає провідне місце в педагогіці та 

психології. Зміни соціокультурного середовища призвели до трансформації освіти 

та створення нових вимог до майбутніх спеціалістів. Першочерговим завданням стає 

формування особистості, яка схильна постійно займатися своїм професійним та 

особистісним самовдосконаленням, готова до безперервної освіти, тобто до 

постійного саморозвитку. 

 З давніх часів науковці приділяли належну увагу опрацюванню цієї теми. 

Важливість та вагомість саморозвитку у своїх роботах обгрунтовували видатні 

філософи: Арістотель, Платон, Гегель, І. Кант, Сократ, Г. Сковорода; педагоги: Я.А.  

Коменський,  Ж.-Ж. Руссо,  А.  Дістервег,  К.Д.  Ушинський,      С. Русова,        П. 

Каптєрєв,  А.С. Макаренко,  В.О. Сухомлинський та ін. 

Проблема „саморозвитку” привертає увагу багатьох науковців і набуває 

широкого опрацювання в роботах Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва,                  С.Л. 

Рубінштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, П.Ф. Каптєрєва, І.А. Зязюна,                Г.К. 

Селевка і т.д. 

 Тривалий час „саморозвиток” ототожнювали з поняттям „саморух”, уведеним 

Гегелем. У першій половині ХХ століття у зв’язку з кардинальною зміною 

розуміння місця людини у суспільстві, бачення її нової ролі дослідження набувають 

нового значення. Суттєвий внесок у розвиток проблеми зробили психологи-

гуманісти. З’являються теорії особистості, проголошується віра в людину, 

особистість починає сприйматися як суб’єкт власної діяльності, володар своєї долі.  

 Незважаючи на значні напрацювання та актуальність даного питання, єдиного 

розуміння проблеми саморозвитку все ж таки не існує. (можна розкрити!!!!) 

 Багатогранність проблеми „саморозвитку” пояснює існування різноманітних, 

іноді навіть полярних точок зору, особистісний характер та актуальність 

проблематики залучають широке коло дослідників, що передбачає наявність 

наукового полілогу. 



У сучасній науці (філософії, психології, соціології, педагогіці та такій галузі 

як сенергетиці) категорія „саморозвиток” є одним із ключових понять.  

 Новий тлумачний словник української мови дає таке визначення цього поняття: 

«саморозвиток – це розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона досягає 

самостійними заняттями, вправами. Саморозвиток здійснюється власними силами, 

без впливу або сприяння яких-небудь зовнішніх сил. Принцип саморозвитку 

покладений в основу особистісного та професійного розвитку. Він визначає 

здатність особистості перетворювати свою життєдіяльність у предмет практичного 

новоутворення і зумовлює перехід до вищої форми життєдіяльності особистості – 

творчої самореалізації [18]. З цього випливає, що професійний саморозвиток 

здійснюється поетапно – від проведення самопізнання до практичної реалізації 

професійного саморозвитку, а саме:  

- здійснення самопізнання (самоспостереження, самодіагностика, самоаналіз). 

Умовою самопізнання є наявність певного рівня самосвідомості;  

- формування самооцінки та прийняття рішень про необхідність професійного 

самовдосконалення; 

- постановка цілі професійного саморозвитку та розробка індивідуальної 

програми самоорганізації; 

- практична самореалізація професійного саморозвитку: самовиховання 

відповідних рис, саморегуляція, самоаналіз, самоконтроль та самокорекція. 

Будь-яка система освіти може слугувати засобом успішного професійного 

саморозвитку і самореалізації тільки тоді, коли  для цього створені внутрішні умови. 

А умови для формування власного „Я” – це і облаштування методичного кабінету за 

усіма вимогами, і робота з вчителями-наставниками, і семінари при методичних 

кабінетах. 

У своїй праці „Сто порад учителеві” В. Сухомлинський відзначав,  що 

„...педагогові треба прагнути до активності думки учня, до того, щоб знання 

розвивалися завдяки їх застосуванню. А сьогодні учні – це діти, більшість яких 

прагнуть пізнати більше, використовуючи додаткову літературу, телебачення, 

комп’ютер, інтернет, але є такі , які не прагнуть бути носіями знань, тому завдання 



вчителя – зацікавити, відкрити для кожного учня школи двері до „Краси Знань”. Він 

говорив, що учити треба так, щоб знання добувалися за допомогою наявних уже 

знань, - у цьому найважливіша майстерність дидакта [16]. 

Разом із дітьми самовдосконалюється і вчитель, бо тільки той, хто сам 

саморозвивається, не стоїть на місці і здатен вести за собою. 

Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення у складний 

духовний світ людини, яке ніколи не припиняється”, як писав В. Сухомлинський. 

Людинознавчий підхід є відображенням демократизації і гуманізації шкільного 

життя, коли в центрі уваги педагога – кожна дитина з її індивідуальними 

особливостями. 

 Отже, основними характеристиками й ознаками саморозвитку є: всебічність і 

широта ерудиції в розумінні сутності нормативного й ідеального образу 

«професійного Я» вчителя з урахуванням його індивідного, суб’єктивного та 

особистісного компонентів, а також знання особливостей впливу факторів 

внутрішнього і зовнішнього соціокультурного середовища; адекватність 

відображення та глибоке розуміння особливостей реального образу свого 

«професійного Я» вчителя в єдності його навчальної, навчально-методичної, 

науково-дослідної й організаційно-педагогічної діяльності. Багатоаспектність 

їхнього бачення і компетентність у прогнозуванні перспективи (потенційних 

можливостей і обмежень) трансформації свого реального «професійного Я» в 

бажане, необхідне й ідеальне гармонійно поєднувалось із всебічною обізнаністю 

щодо сутності, специфіки форм і механізмів професійного саморозвитку вчителя; 

глибокою функціональною компетентністю щодо засобів і способів використання 

діагностичного та технологічного інструментарію в межах розв’язання поточних у 

перспективних завдань свого особистісно-професійного саморозвитку; зрілістю 

ціннісно-смислових опор щодо оновлення і постійного використання все більш 

раціональних засобів і способів розв’язання завдань професійного саморозвитку; 

упевненість у своєму призначенні і педагогічному покликанні до діяльності як 

способу свого прогресивного професійного саморозвитку; спрямованістю до свого 

безперервного творчого само створення і особистісно-професійного росту; 



незадоволеністю досягнутих позитивних результатів і яскраво вираженою 

спрямованістю і настирливістю в досягненні все більш значущих цілей свого 

особистісно-професійного саморозвитку. Кінцевим результатом є добровільне 

усвідомлення цінності та здібність до безперервного професійного саморозвитку, 

стійкої мотивації сприяння самореалізації особистісного потенціалу [22].  

 

1.2. Самоосвіта вчителя та самоаналіз уроку 

 Не існує меж професійного саморозвитку, оскільки цей процес динамічний, 

діалектичний і зумовлений новими цілями й вимогами, які з’являються відповідно 

до змін стандартів професійної діяльності, ідеальних уявлень про сенс, зміст, форми 

і методи професійної діяльності. 

 У психолого-педагогічній літературі виділяють два напрями саморозвитку 

особистості – самоосвіта (розумове виховання, інтелектуальне зростання, 

накопичення знань) та самовиховання (виховання волі, якостей, рис характеру, 

певної поведінки). 

 Самоосвітня діяльність учителя передбачає не лише накопичення нової 

інформації, а й системне осмислення цієї інформації, її інтеграцію з наявними 

знаннями. Потреби в самоосвіті у кожного педагога свої, специфічні, оскільки на 

них впливають різні фактори, а саме: особистість учителя, його інтереси, наукова і 

педагогічна підготовка, загальноосвітній і культурний рівень; власна педагогічна 

робота і її результати, оцінка його роботи іншими суб’єктами навчального процесу. 

[12]. 

  Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення педагогів.  

 Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної 

компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення 

педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи.  

       Н.В. Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність 

декількох «само»: 

 Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; 



 Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

 Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, 

усвідомити свої інтереси; 

 Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм 

можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та 

діяльність; 

 Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; 

 Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки 

власної роботи; 

 Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність; 

 Саморозвиток – результат самоосвіти. 

Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється 

професійна майстерність вчителя і, як наслідок,  формується авторитет педагога 

серед учнів, батьків, колег. Творчо працюючий вчитель сам створює свій особистий 

імідж. 

 У педагогічній літературі виділяються такі принципи самоосвіти вчителя: 

1.  Принцип цілісності ( системність самоосвітньої діяльності ). 

2.  Принцип діяльності ( практична спрямованість роботи ). 

3. Принцип мобільності ( відповідність змісту самоосвіти рівню професійної 

компетентності). 

4. Принцип самореалізації ( впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та 

здібностей). 

5. Принцип самореалізації ( здатність особистості раціонально організувати свою 

діяльність). 

 Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох чинників. Багато 

залежить від мотивів самоосвіти, об’єктивної  і суб’єктивної  значущості, 

теоретичної і практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати  

самоосвітню роботу, фізіологічного й емоційного стану та інших чинників.   

 Головними принципами організації самоосвітньої роботи вчителів є: 



 - безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності вчителів упродовж всієї педагогічної діяльності; 

- своєчасне отримання наукової інформації та  рекомендацій кращого педагогічного 

досвіду. 

- взаємозв’язок методичної роботи з творчими пошуками окремих педагогів і всього 

колективу. 

 До основних компонентів самоосвітньої діяльності можемо віднести: 

1. Стартовий інтелектуальний потенціал – це певний обсяг знань, умінь та 

навичок, набутих учителем. Знання – фундамент пізнавальної діяльності. При 

постійному саморозвитку вчителя постійно удосконалюється рівень його 

інтелектуальної компетентності, а саме: 

- стан науково-теоретичної підготовки; 

- стан психолого-педагогічної підготовки; 

- стан методичної підготовки; 

- стан технологічної підготовки. 

1. Мотиви формування безперервної самоосвіти. 

Серед мотивів формування безперервної освіти найчастіше зустрічаються: 

- прагнення до постійного самовдосконалення; 

- прагнення до самовираження ; 

- прагнення самореалізації та самоствердження особистості; 

- професійне зростання; 

- розширення кругозору; 

- підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей; 

- наявність пізнавальної зацікавленості; 

- створення позитивного іміджу серед  учнів, батьків, колег; 

- підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації; 

- отримання нагород; 

- підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях підпорядкування. 

Психологи виділяють у структурі мотивації такі компоненти: 

-  самосвідомість;  



- самовиховання; 

- самонавчання. 

2. Навички самостійного оволодіння знаннями – це навички, набуті 

людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та удосконалені у 

процесі життєдіяльності: 

- читання; 

- слухання; 

- спостереження; 

- експеримент. 

3. Уміння розумової діяльності: 

- чуттєве пізнання; 

- техніка мислення; 

- вибір проблем та шляхів рішення. 

4. Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності – це вибір джерел 

пізнання: 

- вибір форм самоосвіти; 

- планування; 

- організація робочого місця;  самоорганізація; 

- самоаналіз; самоконтроль. 

 Учитель може підвищити ефективність професійної діяльності за рахунок 

самоаналізу уроку. Одним із головних завдань у підвищенні ефективності діяльності 

вчителя є визначення поняття «кінцевий результат навчання».  Нове професійне 

мислення вчителя повністю орієнтоване на вдосконалення професійних знань, 

педагогічної техніки й технології, без яких він не зможе досягти необхідного 

конкретного результату. Основним інструментом перебудови професійної 

діяльності вчителя є самоконтроль за досягненням кінцевого результату навчання 

школярів [9,  С.10]. 

Але в значної частини вчителів не сформована потреба до самоаналізу. 

Причину слід шукати в недостатньому  знанні сучасної теорії навчання. 

Спостереженню й аналізу навчально-виховного процесу необхідно вчити всіх 



учителів. У них повинна бути сформована потреба проаналізувати кожен свій урок, 

підбити його підсумки, вияснити, які знання учні засвоїли, якими прийомами 

навчальної діяльності вони оволоділи. 

Під час оцінки уроку необхідно простежити, як усі його компоненти, методи 

організації й структура підпорядковані поставленій меті. Суттєво важливо під час 

аналізу встановити логічну взаємопідпорядкованість усіх компонентів. 

Результативність аналізу навчального процесу здебільшого залежить від того, 

наскільки об’єктивні висновки. Єдині вимоги до уроку і його аналізу повинні 

враховуватися не тільки під час контролю за навчальним процесом, але й під час 

організації різноманітних форм методичної роботи.  

Велику цінність для формування вміння адекватної самооцінки представляє 

взаємовідвідування уроків. Під впливом суджень колег учитель по-новому оцінює 

методи, прийоми, які використав на уроці, оцінює зміст уроку. Педагог конструює 

урок, проводить, аналізує його, підбиває підсумки. Тому серед багатьох факторів, 

що визначають успіх роботи вчителя, головним є потреба й уміння аналізувати свою 

діяльність і діяльність своїх вихованців. Тільки аналіз і самоаналіз уроку 

забезпечують творчий підхід до навчання, розумний розрахунок і високе мистецтво.  

Професійний самоконтроль  учителя за досягненням результату навчання – це 

форма педагогічної діяльності, що включає в себе усвідомлене, професійно 

орієнтоване на кінцевий результат планування та регулювання пізнавальної 

діяльності учнів. Специфіка професійного самоконтролю вчителя міститься не 

тільки в знанні зразку чи еталону того, чим  повинен завершуватися процес 

навчання, але й в умінні звертатися до нього  в процесі формування нових знань і 

вмінь.  

Від уміння аналізувати свій урок, конкретні педагогічні ситуації, що 

виникають на ньому, результати педагогічних  впливів на учня, результати своєї 

праці багато в чому залежить уміння вчителя спланувати, організувати, 

проконтролювати, відрегулювати свою педагогічну діяльність. Від самоаналізу 

уроку багато в чом залежить педагогічна  майстерність учителя, продуктивність 

його педагогічної праці. 



У процесі підвищення ефективності діяльності вчителя самоаналіз уроку 

найбільш ефективно й безпосередньо впливає на остаточні результати навчально-

виховного процесу, тому що він є одним з найголовніших способів управління 

якістю викладання, формує якість знань учнів та рівень їхньої вихованості.  

Самоаналіз будується на принципах критичності, системності, рефлексії. 

Самоаналіз уроку – вид діяльності, в якому особливу роль відіграє мотиваційний 

компонент. Самоаналіз уроку висвітлено в публікаціях ряду авторів, серед яких 

Ю.К. Бабанський., Ю.А. Конаржевський, М.І. Махмутов та інші. Потреба в 

літературі із самоаналізу уроку – не дань традиції, а конкретна  актуальна проблема. 

У сучасній науковій літературі виділяють основні підходи до поняття   «самоаналіз 

уроку». М.І. Махмутов розглядав самоаналіз уроку як найважливіший канал 

формування й розвитку творчої активності вчителів, засіб удосконалення 

педагогічної майстерності вчителя, стимулювання самоосвіти педагога. На думку 

Ю.А. Конаржевського, самоаналіз уроку лежить в основі узагальнення  й певною 

мірою поширення передового педагогічного досвіду.  Т.І. Шамова вважає, що 

самоаналіз уроку – найважливіший шлях формування єдиного ставлення  вчителя до 

вирішення основних питань навчання й виховання; насамперед єдиного ставлення 

до оцінювання знань і використання  оцінки [Махмутов, Конаржевський, Шамов].  

Самоаналіз уроку – це спосіб граничної конкретизації управління навчально-

виховним процесом, який дає можливість  шляхом особистого оперативного 

втручання впливати на методи навчання, на добір і формування навчального 

матеріалу, на вибір і правильне поєднання форм організації пізнавальної діяльності 

учнів. Самоаналіз уроку допомагає вчителю оволодіти більш високим рівнем 

майстерності, підвищити результативність праці.    

Самоаналіз уроку вчителем  дозволяє вирішити цілу низку важливих завдань:  

- учитель краще  усвідомлює систему своєї роботи; 

- швидше освоює на практиці методику вибору й обґрунтування оптимального 

варіанта навчання; 

-  робить учителя психологічно більш захищеним, впевненішим у собі; 

-  поліпшує якість планування наступних уроків; 



-  стимулює розвиток творчого мислення й діяльності вчителя. 

Нині 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, при наданні особливої значимості самоосвітній 

діяльності суб’єктам  навчального процесу. 

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. 

Одним з головних механізмів (засобів) реалізації індивідуалізованого 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 

учителів присвячено ряд публікацій, все ж можна стверджувати, що питанню 

організації самоосвітньої діяльності у  загальноосвітніх школах приділяється зовсім 

мало. Ми вважаємо, що навчання майбутнього вчителя 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 дитячого навчального закладу і 

завершуючи навчанням дорослих, тобто навчання впродовж усього 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 [4, С. 

18]. Це можливо лише за умови самоудосконалення, 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, у 

кінці життя, я видаюся собі маленьким хлопчиком, який грається на березі океану 

камінчиками, а нескінченний океан незнання відкривається переді мною» [7, С. 26]. 

Ще великий педагог К.Д. Ушинський, рекомендував учителю постійно 

пам’ятати, що він 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 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.  

Світові тенденції потребують удосконалення 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 у 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 [17]. 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 її на практиці, формуючи таким чином образ професійної 

діяльності. Наскільки активним буде цей розумовий та практичний навчально-

пізнавальний процес, 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. 

Безумовно, що самоосвіта потрібна всім, то ж  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 “загубити”. 

Останнє є не простою методологічною та організаційно-педагогічною проблемою і 

вимагає свого практичного вирішення. Особливо важливим є його вирішення у 

зв’язку з тим, що навіть у дошкільному віці діти знаходяться “в контакті” з 

надзвичайно великою кількістю інформації, яка практично є доступною у зв’язку з 

комп’ютеризацією суспільства, розвиненістю телебачення, радіо, преси. 

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 вчителя.  

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 вчителя та створення найсприятливіших 

умов для творчого розвитку учнів. Тобто, йдеться про нову філософію освіти, в якій 

учень, студент, вчитель 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 

самомотивації до навчання як індивідуального творчого процесу. При цьому роль 

учителя 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. 

1.3. Самовиховання 

Досвід загального самовиховання є необхідною передумовою професійного 

самовиховання, яке передбачає свідому роботу з розвитку професійно значущих 

якостей, формування педагогічних умінь і здібностей. 

Самовиховання бере свій початок у підлітковому віці, коли дитина починає 

усвідомлювати себе як особистість, розуміти норми та вимоги суспільства, власні 

потреби і намагається правильно оцінювати свої вчинки. Інакше кажучи, 

необхідною умовою самовиховання є самоусвідомлення – усвідомлення людиною 

себе як особистості і свого місця в суспільній діяльності людей. 

Самоусвідомлення людини – єдність трьох  складових: 

1) пізнавальної (самопізнання) – дослідження, пізнання самого себе; 

      2) емоційно-оцінної (самоставлення) само оцінювання; 

      3) дієво-вольової (саморегулювання) – уміння керувати   станом         свого 

здоров’я, емоціями, почуттями, психічним станом, діями, вчинками, поведінкою. 



 Успішність педагогічної діяльності значною мірою залежить від уміння і 

здатності педагога мобілізувати свої зусилля на систематичну розумову працю, 

раціонально вибудовувати свою діяльність, переборювати труднощі під час 

самостійної підготовки, знімати емоційні та психічні перевантаження, керувати 

своїм емоційним станом. 

 Професійне самовиховання має у своїй основі складну систему мотивів і 

джерел активності. Його рушійною силою і джерелом є потреба в само зміні та 

самовдосконаленні. Ця потреба виникає з протиріччя між вимогами, що ставляться 

суспільством, та наявним рівнем професіоналізму і підтримується власними 

джерелами активності (переконаннями, почуттям обов’язку, професійною честю 

тощо). 

 Велике значення для професійного росту вчителя має оволодіння 

передовим педагогічним досвідом, пошуковою дослідницькою роботою. У 

результаті ознайомлення з досвідом кращих педагогів, аналізу їх діяльності учитель 

краще осмислює закономірності навчально-виховного процесу, вчиться педагогічно 

правильно сприймати кожен вчинок дитини, знаходити причини конфліктів і 

шукати способи їх розв’язання. Варто додати, що у процесі професійного 

самовиховання учитель повинен відчути свободу самовираження.  

 Ефективна професійна підготовка вчителя неможлива без самоосвіти, 

самовиховання та саморозвитку. А це потребує не лише знання форм і методів 

аудиторної роботи, роботи з книгою та іншими сучасними джерелами інформації, а 

й застосування вольових зусиль, розвитку певних особистісних і професійних 

якостей, володіння технологією професійного самовиховання. 

 Самовиховання, як засвідчує практика, є головним чинником формування 

й вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. І це зрозуміло. Учні 

«тягнуться» до творчої особистості, яка знаходиться в постійному пошуку, 

самовдосконаленні, самовихованні. Самовиховання є саме тим „золотим ключем”, 

який відкриває чарівні двері краси педагогічної дії (І. Зязюн) – свободи, творчості, 

педагогічної майстерності. 



 У вітчизняній педагогічній і філософській традиції самовиховання 

розглядається переважно як формування людиною власної особистості відповідно 

до свідомо поставленої мети [5, С. 133-144; 6, С. 9-11; 10, ; 11]. 

 Розглядаючи самовиховання як діяльність і вищу форму активності 

людини, не можна забувати, що ця діяльність, як і будь-яка інша, є своєрідним 

соціальним досвідом, який треба набувати. Проте далеко не всяка активна діяльність 

є самовиховною, підкреслює у своїй роботі С.Б. Елканов [3, С. 18]. Лише тоді, коли і 

саморегуляція, і самоосвіта, і будь-які інші форми активності здійснюються з метою 

прогресивних змін тих чи інших якостей особистості ми маємо справу з 

самовихованням. 

 Самовиховання – це завжди спрямована діяльність, яка мотивується 

внутрішнім бажанням людини вдосконалювати себе, яке у свою чергу народжується 

у результаті суперечностей між бажанням і можливостями [15, С.37-38]. 

 Отже, самовиховання вчителя спрямовано на становлення його 

професійно-смислового самовідношення, розвиток здібностей до професійного 

самовизначення й саморозвитку. Самовиховання вчителя вимагає осмислення себе у 

навколишній природі і соціальній реальності, пошук відповідей на чисельні 

хвилюючі життєві і професійні запитання, а також оцінку значущості педагогічних 

ситуацій, явищ та процесів, що виникають у навколишній навчальній дійсності, 

співвідношення їх з власною системою оцінок, що є відбиттям своєрідності його 

особистіно-змістової сфери. Обираючи той чи інший елемент як мотив або ціль, 

учитель вирішує завдання актуалізації змісту, що розвиває його особистість, 

ставлячи її перед необхідністю усвідомлення суб’єктивних смислів, власних мотивів 

та установок [15, С.47-48]. 

 При цьому самовиховання зійснюється за допомогою таких методів як 

самоспостереження, самоаналіз, самопізнання, самооцінка, самоосвіта, 

самотренування, самонавіювання, самозаохочення, самоприпущення, слідування 

позитивному прикладу, пошук в собі нових можливостей [1, С. 7-8].  

 Щоб досягти хороших результатів у професійній діяльності, педагогу 

потрібно систематично вивчати себе, знати свої сильні і слабкі сторони, постійно 



формувати в собі  той внутрішній стержень, на якому буде відбуватися не лише 

професійний, а й особистісний ріст.  

 

1.4. Формування та розвиток педагогічної майстерності вчителя 

 Розвиток педагогічної майстерності вчителя сягає в сиву давнину. 

Педагогічній майстерності вчителя приділяли велику увагу старогрецькі вчені і 

філософи – Сократ, Платон та Арістотель. Мистецтво виховання за Сократом – 

“божественне покликання”, а вчительська діяльність – дорожче життя. Для Платона 

педагогіка була частиною політики. Він висував такі вимоги до вчителя: глибоке 

проникнення “ідеального керівника” в сукупність об’єктів вивчення, повне 

опанування ним предметів навчання і всебічне знання психологічних особливостей 

свого учня. Арістотель розглядає мистецтво виховання так само, як і Сократ. 

Найвидатніший педагог Риму Квінтіліан у творі “Про виховання оратора” 

систематизував педагогічні ідеї стародавньої Греції. Він ставив великі вимоги до 

вчителів, які повинні бути не лише прикладом для учнів, а вміло користуватися 

своїм голосом, рухами, бути стриманими, гуманними, любити дітей. 

Педагогічні ідеї Сократа, Платона, Арістотеля і Квінтіліана знайшли 

подальший розвиток у творах Я.А. Коменського. Він вперше в історії світової 

педагогіки широко і конкретно висвітлив питання про педагогічну майстерність 

вчителя. Коменський вимагав від учителів справжньої освіченості, високої 

моральності, щирості, любовного ставлення до своєї справи, гуманного підходу до 

дітей, уміння захопити їх своїм прикладом, своєю самовідданою працею, бути 

уважними і одночасно суворими і вимогливими до них. 

Видатний швейцарський теоретик і практик Песталоцці в питаннях 

педагогічної майстерності виходив, в основному, із позиції своїх попередників. 

“Джерелом педагогічного мистецтва”, як найбільш важливою рисою педагога, він  

вважав любов до дітей, яка іноді може, навіть, замінити  талант і підготовку вчителя. 

Відомий педагог ХІХ сторіччя  А. Дістервег, “вчитель німецьких вчителів” під 

педагогічним  мистецтвом розумів не метод, як Коменський і Песталоцці, а здібність 

вчителя збуджувати і розвивати активність дітей. 



К.Д. Ушинський прагнув поставити мистецтво на наукову основу.  

Розвиваючи складові педагогічної майстерності, він настоював, перш за все, на силі 

впливу особистості на дитячий розум, впливи, які неможливо замінити ні 

підручником, ні моральними сентенціями, ні системою покарань і заохочень, 

ніякими формами, ніякою дисципліною, ніякими статутами і розкладами занять. 

Основоположник  педагогічної теорії писав: “Тільки особистість може діяти на 

розвиток і визначення особистості, тільки характером можна створити характер [19, 

С. 64]. 

Формування основ професійної майстерності охоплює фактично всю 

діяльність педагогічних закладів, зміст, форми, методи, стиль і характер їх роботи. 

Викладачі педагогічних закладів – зразок для майбутніх педагогів. Навчити 

мистецтву виховання і навчання може лише той, хто сам досконало володіє ним. 

Педагогічна майстерність вчителя неможлива без  глибокої теоретичної 

підготовки. Виключно важливу роль у формуванні умінь і навичок учителя-майстра 

відіграє педагогічна практика. Ефективною вона є тоді, коли здійснюється 

систематично, починаючи з першого курсу, бо лише протягом тривалого часу 

студент може реально наблизитись до своєї професії, познайомитись з кращим 

досвідом навчання й виховання учнів. 

Одним з актуальних питань сьогодення є максимальне розкриття потенціалу 

кожної людини, її розвитку, формування як суб’єкта соціального життя, підготовка 

її до постійного удосконалення, саморозвитку та самореалізації. 

Формування й удосконалення у педагогів потрібних методичних вмінь і 

навичок, підвищення інтересу до професійної діяльності, цілеспрямований розвиток 

у них здібностей до самоосвіти, прагнення до постійного самоудосконалення, 

розуміння професійно-педагогічної діяльності, як творчої, нестандартної взаємодії 

між учителем і учнем. Дані якості є міцною основою педагогічної майстерності 

педагога і дозволяють йому успішно вдосконалювати свою кваліфікацію в рамках 

системи неперервної освіти. 

Творчий потенціал учителя забезпечує лише тоді ефективність навчально-

виховного процесу, коли він повністю реалізується в його професійній діяльності. 



Діяльність учителя – це перш за все діяльність, яка спрямована на іншу 

людину. Тільки те, що втілюється, інтегрується у внутрішній світ конкретних учнів, 

і визначає цінність педагогічної діяльності. 

Поряд з головною метою (передача соціального досвіду, формування нової 

особистості), педагогічна діяльність ставить перед виконавцем і нові цілі – 

відповідати еталону вчителя, відповідати тим рольовим сподіванням, які є у 

оточуючих. 

Крім того, люба дія вчителя – не просто виконання соціального замовлення 

або професійно-рольова поведінка, це ще і його безпосереднє життя, у всій його 

багатогранності, унікальності. Оволодіти вище сказаним зможе лише педагог, який 

має високий рівень педагогічної майстерності. 

Академік Зязюн І.А. стверджував «… вчитель – це політик номер один у 

державі, ми всі хочемо добра до себе, але не вміємо його генерувати, бо ми 

використовуємо лише знання, а окрім знань педагогові треба бути 

мистецтвотворцем, майстром педагогічної справи, актором, людинознавцем, мати 

гармонію почуттєвості. Наприклад, Макаренко А.С. міг двадцятьма інтонаціями 

сказати: “Іди сюди”, то постає питання, як же технологічно сформувати таких 

учителів як Макаренко? 

Одного разу я була учасником круглого столу де виступали провідні вчені 

України. Академік Іван Андрійович Зязюн висловив особисту думку щодо моделі 

вчителя. Він говорив, що єдність розуму і почуттів і є основою моделі сучасного 

педагога. Духовність особистості, її людяність – першооснова культурологічної 

концепції освіти академіка І.А.Зязюна. Відомий український філософ і педагог 

говорив, що у центр освітнього і виховного процесу потрібно поставити людину, а 

не знання, як було до цього. Коли знання виходять на перший план, другорядними 

стають інтереси особистості. Олюднити освіту - це означає внести в коло її проблем 

людину як основну цінність. 

Інші учасники конференції розкриваючи творчий потенціал сучасного вчителя 

підкреслювали, що вирішити сучасні завдання освіти зможе лише вчитель-творець, 

майстер. На одному з круглих столів, наприкінці своєї доповіді було повторено 



слова директора Інституту Людини В.Зінченка, який сазав їх ще у 80-х роках, «…що 

нема проблем учнів, а є проблема вчителів». Зазначена проблема є напрочуд і нині 

актуальною для нашого суспільства – проблему вчителів й досі не розв’язано.  

Порівнюючи думки науковців, які брали участь у гарячій дискусії круглого 

столу, можемо прийти до висновку, що основою моделі сучасного вчителя є єдність 

розуму і почуттів. Для вирішення завдання підготовки фахівців державні органи 

управління освітою і наукою мають створити освітньо-наукову систему, яка 

задовольнить попит школярів, їх батьків і фахівців, які спеціалізуються на 

стабілізації ринку праці. Ключову роль у підготовці особистості до професійної 

діяльності в умовах ринкового середовища відіграє вчитель, саме його 

компетентність і є визначальним чинником професійного самовизначення і 

професійної самореалізації особистості.   

Нині багато говориться й пишеться про необхідність упровадження 

гуманістичної  особистісно-орієнтованої практики навчання й виховання, але вона з 

великими труднощами пробиває собі дорогу. Сучасний вчитеь, який прагне стати 

майстром педагогічної справи, повинен знати й відчувати особливості різних 

підходів до навчання, орієнтуватися на найбільш перспективний дискурс, за якого 

людина сприймається не тільки як особистість, а й як “відкрита можливість”. 

Педагог-майстер впливає на учня вже фактом своєї присутності. 

Розкриваючи творчий потенціал сучасного вчителя можна сказати, що 

вирішити сучасні завдання освіти зможе лише вчитель-творець, майстер.  Ми 

можемо сказати, що нема проблем учнів, а є проблема вчителів, що для нашого 

суспільства зазначена проблема є напрочуд актуальною – проблему вчителів й досі 

не розв’язано.  

До складу професійно зумовлених якостей та характеристик педагога 

входить загальна спрямованість його особистості (професійні ідеали, гуманізм, 

позитивне ставлення до обраної професії), а також деякі специфічні якості: 

організаторські, комунікативні, перцептивно-гностичні, експресивні.  

Важливе значення мають і такі складові: творчість учителя, 

самовдосконалення, вивчення досвіду, створення свого стилю викладання, своєї 



системи педагогічної роботи, застосування педагогічних технологій навчання. Їх 

можна вважати критеріями педагогічної майстерності. 

 Ідея створення курсу, який навчав би майбутнього вчителя основам 

педагогічної майстерності, належить А.С. Макаренку. Він стверджував, що кожний 

учитель, якщо він добре підготовлений та виявляє старанність, може досягти 

педагогічної майстерності та проявити творчість.   

Спираючись на дослідження вітчизняних та зарубіжних учених з проблем 

педагогічної діяльності, академік Зязюн І.А. розробив критерії майстерності 

педагога. Він підкреслював, критеріями майстерності педагога є доцільність (за 

спрямованістю), продуктивність (за результатами), діалогічність (характер стосунків 

з учнями), оптимальність (у виборі засобів), творчість (за змістом діяльності) [12, 

С.37]. При цьому в оволодінні майстерністю автор визначав такі рівні: 

елементарний, базовий, досконалий і творчий рівень. 

А з іншого боку характеристиками професійної майстерності буде результат 

усіх даних процесів: професійне самовизначення; професійна орієнтація; професійна 

діяльність; професійна активність; професійна компетентність; професійний досвід. 

[14]. 

Поняття “творчість” і “майстерність” не тотожні, вони мають спільне і 

відмінне. “Майстерність”, - пише І.А.Зязюн, - завжди розкривається в діяльності, 

причому в діяльності ефективній [12, С. 28-29]. Саме таке розуміння  майстерності і 

прийняте в педагогіці. Дехто з науковців визначає майстерність як “найвищий 

рівень педагогічної діяльності…, який виявляється в тому, що у відведений час 

педагог досягає оптимальних наслідків” [8, С. 20]. 

У педагогічній енциклопедії майстерність визначається як “високе мистецтво 

виховання і навчання” [13].  

На основі вище розглянутого, ми можемо сказати, що педагогічна 

майстерність поєднує наступні компоненти: професійну компетентність, фахові 

знання, педагогічні здібності та вміння, творчість педагога, педагогічний досвід, 

особисті якості та педагогічну техніку. 



Педагоги, які обрали самостійний шлях пошуку оптимальної системи 

навчання і підходили до цього по-справжньому, творчо, рано чи пізно створили свої 

технології. У зв’зку з цим педагог-математик М. Волович влучно зауважив: “Будь-

яка діяльність може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво грунтується 

на інтуїції, технологія – на науці. З мистецтва все починається, технологією – 

закінчується, щоб потім усе почати спочатку”. 

Український досвід формування педагогічної майстерності вчителя входить 

до скарбниць світових надбань і має бути гідно презентований на міжнародній арені 

зусиллями українських професіоналів-науковців, учителів-дослідників, 

організаторів і керівників освіти. Адже педагогічна майстерність учителя є таким 

інтегративним  соціокультурним і психолого-педагогічним феноменом, що 

зароджується на рівні особистісних якостей  та індивідуальної свідомості як 

внутрішня потенція людини і поступово набуває своїх специфічних рис у процесі 

професійної підготовки та педагогічної праці відповідно до традицій і вимог щодо 

професіоналізму вчителя в різних освітніх системах. 

Учитель, який формує творчу особистість, повинен бути новатором по суті 

своїй. Тільки тоді нові ідеї, прогресивні принципи та прийоми допоможуть  йому 

створити нові педагогічні технології, впроваджувати різноманітні інновації в 

навчально-виховний процес і тільки тоді буде перебудовано всю систему виховання 

і навчання у бік підвищення її ефективності. 

У період розбудови України важливим є критичне переосмислення та творче 

узагальнення здобутків минулого з питань педагогічної майстерності вчителя. Не 

випадково видатний педагог сучасності В.О. Сухомлинський постійно звертався до 

минулого і з гіркотою писав, що  “те чого вчили учителів Коменський, Песталоцці, 

Ушинський, Дістервег, іноді забувається”. 

Останнім часом зростає зацікавленість учителів у впровадженні інноваційних 

технологій, перемінах стилю своєї професійної діяльності, прагнення розширити і 

збагатити педагогічний досвід. Не викликає сумніву – чим вище є рівень фахової 

майстерності вчителя, тим більше розвинене у нього прагнення до прогнозування 



результатів власної діяльності, тим більше він зацікавлений у її вдосконаленні й тим 

сильніше та гостріше відчуває необхідність реалізації потреб новаторських знахідок. 

Педагогіка нині має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні 

творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих 

якісних результатів. Сучасній школі потрібен, по-перше, вчитель-професіонал, який 

є творчою особистістю, здатною до самонавчання упродовж життя, 

самовдосконалення і саморозвитку; по-друге, вчитель-дослідник, який постійно 

шукає, аналізує, апробує найраціональніші шляхи, умови, методи, засоби, форми 

ефективного вирішення конкретних завдань виховання, освіти і навчання. Вчитель-

майстер, вчитель-професіонал відрізняються від рядового вчителя високим 

морально-духовно-етичними якостями. Характер поведінки, дій та вчинків 

розкриває характерологічну суть майстерності вчителя.  

Майстерність учителя доцільно розглядати як найвищий рівень педагогічної 

діяльності, як вияв творчої активності особистості вчителя. Педагогічна 

майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. До 

таких властивостей належать: гуманістична спрямованість діяльності вчителя; його 

професійна компетентність, зміст якої – це (знання предмета, методики його 

викладання, педагогіки і психології); здібності до педагогічної діяльності, а саме: 

комунікативність, перцептивні здібності, емоційна стабільність, оптимістичне 

прогнозування, креативність; педагогічна техніка (можна розкрити). Педагогічна 

майстерність у структурі особистості – це система, здатна до самоорганізації. 

До складу професійно зумовлених якостей та характеристик педагога входить 

загальна спрямованість його особистості (професійні ідеали, гуманізм, позитивне 

ставлення до обраної професії), а також деякі специфічні якості: організаторські, 

комунікативні, перцептивно-гностичні, експресивні. Але вирішити сучасні завдання 

освіти зможе лише вчитель-творець, майстер.  

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 усього 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. 

Очевидно, саме з цих (та, може, й інших) причин створюються Центри 

педагогічної майстерності, як на базі вищих навчальних закладів так і на базі 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.  

Основними завданнями яких має бути: 

- розвивати у викладачів та учителів уявлення про педагогічну діяльність як 

рефлексивне  керування діяльністю студента, учня; 

- допомогти їм усвідомити себе суб'єктом цієї діяльності; 

- створити умови для формування у майбутніх учителів та молодих 

спеціалістів гуманної позиції в розумінні мети і завдань власної педагогічної 

діяльності; 

- допомогти вчителям опанувати механізми використання особистісного 

потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання, оволодіти 

елементами педагогічної техніки керування собою і взаємодією; 

- розкрити засоби і напрямки цілеспрямованого професійного вдосконалення; 

- проводити науковий моніторинг педагогічної майстерності викладачів 

майбутніх учителів; 

- організовувати та рецензувати видання навчально-методичної літератури; 

- проводити науково-методичні семінари та конференції з участю відомих 

педагогів і науковців  України. 

Поряд із здобутками у розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності 

вчителя, тобто із здобутками існує і низка проблем у розвитку та формуванні 

педагогічної майстерності вчителя. 

Важливою умовою удосконалення навчального процесу є підвищення 

педагогічної майстерності вчителя, який був і залишається стержнем ланки любої 

педагогічної системи. У зв’язку з цим у проблемі формування майстерності педагога 

необхідно звернути увагу на два моменти. 



По-перше, особливість педагогічної діяльності, пов’язаної зі специфікою її 

об’єкта, яким є людина (він же суб’єкт діяльності), полягає в тому, що постійна 

зміна педагогічних ситуацій не дозволяє педагогу спиратись на якусь одну, раз і на 

завжди опановану систему дій. По-друге, при розробці методологічних основ 

оптимізації навчального процесу виникає проблема співвідношення творчості 

педагога і визначеного алгоритму дій, які йому необхідно постійно здійснювати. 

Проблема педагогічної майстерності займає чинне місце у дослідженнях як 

вітчизняних так і зарубіжних учених. Педагогічній майстерності чимало присвячено 

наукових праць академіка І.А.Зязюна, С.О.Сисоєвої, Н.В.Кузьміної та багатьох 

інших науковців, однак існує величезний розрив між теоретичними дослідженнями і 

практичною діяльністю навчальних закладів. Результати наукових досліджень 

недостатньою мірою втілюються у діяльність освітніх закладів, а розвиток 

педагогічної майстерності педагога носить, нерідко, декларативний характер. 

Слід зауважити, що проблема педагогічної майстерності в системі неперервної 

освіти досліджувалась у вітчизняній науці, насамперед її засновником, академіком 

І.А. Зязюном, Н.М. Тарасевич, В.А. Семиченко, О.М. Пєхотою, Є.С. Барбіною. 

Російські вчені також внесли вагомий внесок в проблему розвитку педагогічної 

майстерності. Серед них такі, як В.В. Краєвський, А.К. Байматов, А.В. Ошмарін, 

В.А. Сластьонін, Є.П. Ільїн та ін. 

ОТЖЕ  В умовах неперервної освіти змінилися і концептуальні підходи щодо 

особливостей  формування педагогічної майстерності майбутнього викладача. 

Основними критеріями вчителя – майстра є: 

- готовність та стійка потреба до постійного розвитку та саморозвитку; 

               - стійка мотивація на підвищення власного професійного рівня; 

  - вміння ставити педагогічні цілі та корегувати їх в залежності від змін   

навчально-виховного процесу; 

  - високий культурологічний та духовний потенціал майбутнього вчителя; 

  - готовність до розвитку творчого інноваційного мислення. 

  Великий внесок у розробку педагогічної діяльності та майстерності викладача 

внесли дослідження, виконані під керівництвом Н.В.Кузьміної, які дозволили 



виділити низку закономірностей педагогічної діяльності, визначити критерії 

ефективності   діяльності викладача, уточнити і апробувати теоретичну модель 

педагогічної діяльності. У якості такої моделі виступає психологічна структура 

діяльності викладача, яка показує  взаємозв’язок, систему і послідовність його дій, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей через вирішення педагогічних задач. 

У даній структурі знаходять відображення всі вміння, які необхідні для розв’язання 

педагогічних задач, що виникають у процесі реалізації цілей педагогічної системи, 

що відповідають функціональним компонентам даної структури: гностичному, 

конструктивному, комунікативному і організаторському. 

У зв’язку з тим, що система педагогічної майстерності викладача в сучасних 

умовах набуває нових рис та ознак, то і сам процес формування педагогічної 

майстерності має бути доповненим рядом компонентів: гностичним, 

проектувальним, комунікативним та особистісним. Спробуємо подати короткий 

огляд кожного із них.  

 Великий внесок у розробку педагогічної діяльності та майстерності викладачів 

внесли дослідження, виконані під керівництвом Н.В.Кузьміної, які дозволили 

виділити низку закономірностей педагогічної діяльності, визначити критерії 

ефективності діяльності викладача, уточнити і апробувати теоретичну модель 

педагогічної діяльності. У якості такої моделі виступає психологічна структура 

діяльності викладача, яка показує  взаємозв’язок, систему і послідовність його дій, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей через вирішення педагогічних задач. 

У даній структурі знаходять відображення всі вміння, які необхідні для розв’язання 

педагогічних задач, що виникають у процесі реалізації цілей педагогічної системи, 

що відповідають функціональним компонентам даної структури: гностичному, 

конструктивному, комунікативному і організаторському. 

 У зв’язку з тим, що система педагогічної майстерності викладача в сучасних 

умовах набуває нових рис та ознак, то і сам процес формування педагогічної 

майстерності має бути доповненим рядом компонентів: гностичним, 

проектувальним, комунікативним та особистісним. Спробуємо подати короткий 

огляд кожного із них.  



Гностична діяльність викладача насамперед пов’язана з його вмінням 

використовувати у своїй роботі знання методики навчання. Розуміння основних 

методологічних принципів і прийомів є тією основою, без якої не можливо уявити 

навчання даному предмету.  

До числа гностичних умінь викладача відноситься його вміння аналізувати 

проведене заняття.  

Підвищення педагогічної майстерності викладача нерозривно пов’язано з 

удосконаленням його педагогічної діяльності. Згідно закономірності педагогічної 

циклічності, основними циклами розвитку педагога у процесі самостійної діяльності 

є: опанування професією; її удосконалення; ствердження і перевірка системи 

роботи; подальше удосконалення; узагальнення досвіду; передача досвіду; 

підведення підсумків. Як не важко помітити, удосконалення в діяльності займає 

найважливіше місце у даних циклах. У першу чергу воно пов’язано з пошуком 

нового, з творчістю педагога. Зв’язок між творчою активністю педагога і його 

майстерністю завжди підтверджується експериментально. 

Проектувальне вміння педагога пов’язано з перспективним плануванням. 

Відомо, що такою роботою займаються далеко не всі педагоги, між іншим володіння 

проектувальними вміннями необхідне всім педагогам. Не вміння співвідносити 

задачі конкретних занять з кінцевою метою програми, не досить чітке уявлення 

кінцевих результатів навчання приводить до того, що викладач замикається на 

вирішенні чисто локальних задач. 

До числа провідних проектувальних умінь викладача відноситься вміння 

формулювати цілі педагогічної діяльності. При визначенні цілей педагогічної 

діяльності викладач не повинен випускати з виду “надзавдання” своєї праці – 

формування всебічно розвинутого, висококваліфікованого  спеціаліста. 

Виходячи із основної практичної мети навчання, викладач повинен уміти 

визначити на весь термін навчання комплекс навичок і вмінь, які необхідно 

виробити у студентів по кожному із видів діяльності.  

Складання календарних планів потребує вміння робити психолого-

педагогічний аналіз теми заняття. При розробці планів викладач повинен 



співвідносити план вивчення матеріалів на найближчому занятті з усім календарним 

планом, не випускати із виду кінцевої мети навчання. Важливим проектувальним 

умінням при цьому виступає вміння захопити тими трудностями при засвоєнні 

студентами матеріалу, що залежать головним чином від знання індивідуальних і 

вікових особливостей контингенту студентів.  

На відміну від проектувальних, конструктивні уміння пов’язані з 

плануванням роботи на наступному занятті. Ці уміння знаходять відображення перш 

за все у поурочних планах викладача. Важливість постійної і ретельної підготовки 

викладача до кожного уроку диктується практичним характером занять, які 

відрізняються підвищеною різноманітністю педагогічних ситуацій, а також рівнем 

підготовки та індивідуальними особливостями студентів різних груп. Остання 

обставина потребує від педагога постійного переосмислення і коректування планів 

наступних занять; на відміну від викладачів, які читають лекційні курси, він не може 

орієнтуватися на так званого “середнього” студента; все це не дозволяє йому 

користуватись незмінним шаблоном протягом довгого періоду часу. 

Виходячи із особливої ролі вище наведеного, головним конструктивним 

умінням виступає уміння викладача точно ставити і чітко формулювати мету 

майбутнього заняття. Визначення мети заняття є елементом, який організує решту 

моментів найближчого уроку. Від нього залежить відбір і планування матеріалу, 

структура і композиційна побудова заняття, діяльність студентів і самого викладача. 

До комунікативних якостей викладача відносять постановку голосу, міміку і 

пантоміміку, керування емоціями, настроєм, артистичність, почуття гумору та ін. 

Сюди ж, без сумніву, слід віднести і доброзичливість по відношенню до студентів. 

Добре відомо, що кінцевий рівень оволодіння мовою багато в чому залежить від 

уміння викладача створити емоційно-незалежну атмосферу заняття. 

Підтримка сприятливої емоційної атмосфери тісно пов’язано з чутливістю 

педагога до об’єкту дії, з його вмінням реагувати на стан групи в цілому і кожного 

студента окремо. 

Враховуючи практичний характер занять, велике значення для викладача 

мають його організаторські здібності. Організаторська діяльність полягає перш за 



все в умінні ефективно організувати студентів на заняттях, залучати їх усіх до 

роботи по засвоюванню матеріалу. 

Розвиток науки і техніки пропонує педагогам і учням нові форми комунікації, 

нові типи розв’язання абстрактних й конкретних завдань, перетворюючи викладача 

з авторитарного транслятора готових ідей на натхненника інтелектуального та 

творчого потенціалу студента. Майбутнє - за системою навчання, що вкладалося б у 

схему студент-технологія-педагог, за якої викладач виступає в ролі педагога-

методиста, технолога, а студент стає активним учасником процесу навчання.  

Однією з провідних умов педагогічної майстерності є готовність викладача 

до постійного професійного зростання, самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. Якщо викладач не вчиться сам – йому важко розуміти та відчувати 

навчальні труднощі вихованців. 

Педагогічна майстерність не може розглядатися у відриві від особистості 

викладача, зокрема, від його культури спілкування. Адже основним засобом 

взаємодії зі слухачем виступає мова, його живе слово. 

Педагогічне спілкування – специфічна форма спілкування, яка має свої 

особливості, і в той же час підкоряється загальним психологічним закономірностям, 

спілкуванню як у формі взаємодії людини з іншими людьми, включаючи 

комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти. 

Дослідження в області педагогічної психології показують, що значна частина 

педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліком наукової та методичної 

підготовки викладачів, скільки деформацією сфери професійно-педагогічного 

спілкування. Аналіз перших професійних кроків викладачів показує, що вони 

визначають вибір спрямування, по якому піде подальша еволюція професійно-

педагогічного спілкування. Причому можливі не тільки еволюція, але й становлення 

педспілкування  від пасиво-інформативного стилю до авторитарно-монологічного 

або довірчо-діалогічного. 

 Педагог має глибоко усвідомити місце і роль освітніх систем у світовому просторі, а 

для цього необхідно володіти інноваційними технологіями і мати високий рівень 

педагогічної майстерності, при формуванні якої виникає у викладача безліч 



проблем, а саме: існує величезний розрив між теоретичними дослідженнями і 

практичною діяльністю навчальних закладів; деформація сфери професійно-

педагогічного спілкування; недостатнє володіння проектувальними і 

конструктивними вміннями, а також комунікативними якостями, володіння 

сучасними психолого-педагогічними знаннями, інноваційними технологіями. 

Головною метою педагогічної освіти має бути підготовка Вчителя, який 

володіє необхідними творчими й професійними якостями. 

Пріоритетним завданням у підготовці педагогів усіх рівнів освіти (від 

дошкільної до вищої і післядипломної впродовж життя) та засобів його вирішення є: 

- удосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу з 

метою розвитку особистісної педагогічної майстерності, як системи педагогічних 

компетентностей та творчої спроможності основного суб’єкта педагогічної дії – 

навчання; 

- укріплення зв’язку педагогічної освіти з фундаментальною і прикладною 

наукою; 

- удосконалення структури підготовки і перепідготовки педагогів; 

- багаторівнева система неперервної педагогічної освіти, оптимізація системи 

закладів педагогічної освіти; 

- забезпечення соціальної підтримки студентів, підвищення престижу 

педагогічної праці. [20]. 

На всіх етапах розвитку освіти проблема формування і розвитку педагогічної 

майстерності була і залишається актуальною, бо ефективність навчання і виховання 

підростаючого покоління, підготовка вчителів перебуває в прямій залежності від 

готовності і здатності педагога виконувати свої педагогічні функції. 

ХХІ століття висуває перед педагогічною освітою особливі завдання і, в 

першу чергу, – це підготовка педагога-майстра, педагога-гуманіста.  

Тож актуальність проблеми розвитку педагогічної майстерності зумовлена 

пріоритетними напрямами функціонування системи вищої освіти, породженими 

глобалізаційними процесами, широким розповсюдженням освітніх інновацій, 

сучасних засобів збереження і передачі інформації і комунікації, істотним 



збільшенням індивідуальних можливостей і потреб людини. Основними 

характерними ознаками сучасного етапу розвитку освітньої галузі визнано перехід 

до інтенсивних форм навчання, пошук внутрішніх ресурсів підвищення рівня якості 

навчання і підготовки педагогічних кадрів. 

Розвиток педагогічної майстерності є не тільки актуальним, але й особистісно-

значущим для кожного майбутнього фахівця сфери освіти. 

Дослідницька освіта являє собою динамічну пізнавальну систему, що 

забезпечує функціонування інноваційного соціуму. Європейські соціологічні 

спостереження дають підстави твердити, що для того, щоб бути матеріально та 

соціально успішним, необхідно стати компетентним у створенні нових знань. Звідси 

випливає європейський принцип формування списку основних когнітивних 

компетентностей сучасної людини: критичне думання, аналіз, аргументування, 

розв’язання проблем, прийняття рішень, керування проектами, планування, 

координація, адміністрування, співробітництво. 

Дослідницьке навчання подвійним чином збагачує зміст освіти: по-перше, 

знання поступають із досліджень та їх результатів у навчальні програми, по-друге, 

вони безпосередньо сприймаються студентом з індивідуальної дослідницької 

діяльності, в якій він бере участь. Особливого значення  і цінності набуває здатність 

особистості до духовної дії впроваджувати наукові знання в життя соціуму [8, с. 3]. 

Чинниками, які сприяють і зростанню, і визнанню педагогічної майстерності 

викладача, є його моральна чистота, совісність, чесність, правдивість, 

справедливість, об’єктивність. Справжній педагог-майстер є толерантною людиною. 

Необхідною передумовою становлення професіоналізму й педагогічної 

майстерності викладача є наявність у нього соціально-педагогічних якостей. 

Сучасний викладач не може обмежитися трансляцією інформації і трансфером 

знань, він – передовсім організатор пізнавальної діяльності, самостійної роботи, 

наукової творчості студентів. Тому наявність здібностей до організації є 

обов’язковою умовою досягнення педагогічної майстерності.  



Потрібною умовою досягнення педагогічної майстерності є креативність, 

тобто творчі здібності, які виявляються в окремих видах діяльності, спілкуванні, 

мисленні. 

Соціально-педагогічною якістю для розвитку педагогічної майстерності є 

емпатійність, тобто наявність у викладача здібності глибоко розуміти 

психоемоційний стан, почуття, переживання іншої людини, співпереживати, 

співчувати. Соціально-педагогічними якостями викладача є принциповість і 

вимогливість як до себе, так і до студентів. Майстер педагогічної справи має бути 

оптимістом, уміти стримувати себе у будь-якій ситуації. 

Важливий компонент оволодіння педагогічною майстерністю – професійні 

знання. Для досягнення високої професійної майстерності, викладачеві необхідні 

глибокі сучасні знання з профільної й суміжних наук; психології, педагогіки; 

загальної, загальнонаукової й профільно-наукової методології, анатомії й фізіології 

людини.  

Важливим змістовим модулем у структурі становлення педагогічної 

майстерності педагога є комплекс психолого-педагогічних умінь: дидактичних, 

комунікативних, конструктивних, перцептивних, сугестивних, пізнавальних, 

прикладних та інших. 

Не абияку роль у становленні педагогічної майстерності викладача відіграє 

педагогічне спілкування. У процесі розвитку людство нагромадило великий досвід 

правил спілкування. Педагогові необхідно дотримуватися їх. Це дасть змогу 

уникнути багатьох помилок. 

У формуванні високої мовної культури  як необхідної складової педагогічної 

майстерності треба мати на увазі кілька аспектів. Особливо важливу роль у 

лекційній формі занять відіграють стилістичні особливості мовлення. Традиційно 

виокремлюють низку функціональних стилів: художній, офіційно-діловий, газетно-

публістичний, науковий, розмовний. 

 Правильність мови визначається її відповідністю мовним нормам. Багатство 

мови. Мова педагога, який досконало нею володіє, вирізняється оригінальністю, 



різноманітністю, гнучкістю, лексичним багатством, уміння вільно користуватися 

усіма її ресурсами, мелодійністю, толерантністю.  

Лаконічність мови. Її стиль повинен бути стислий, короткий, виразний.  

 Темп і ритм мовлення залежить від кількох чинників: форми заняття, вікових 

особливостей слухачів, важливості навчального матеріалу, дидактичних завдань та 

ін. Уміння впливати на слухачів за допомогою міміки теж вимагає попереднього 

тренажу. Не зайве буде попрацювати й перед дзеркалом. 

 Яскравим показником рівня педагогічної майстерності є педагогічний такт. 

Доволі важливим для викладача вищої школи є оволодіння вмінням оптимально 

керувати психофізичним станом. Досягти рівня майстерності більше шансів у 

викладачів, які мають міцне здоров’я, високу стресостійкість. 

 Педагог-майстер повинен добре володіти прийомами впливу не тільки на 

свідомість людини, а й на підсвідомість. Педагогічна професія відноситься до 

професій типу “Людина - Людина”. Цей тип вимагає від фахівця особливих якостей, 

таких як небайдужість до людини, до проявів її почуттів, постійно мати нормальне 

самопочуття й уміти створювати з іншими людьми таку психологічну атмосферу, за 

якої б у них поліпшувався душевний стан, тобто навчальна діяльність на рівні 

педагогічної майстерності має здійснювати благотворний, цілющий вплив на всіх 

суб’єктів процесу. 

Справжній педагог-майстер будує свої відносини зі студентами таким чином, 

щоб виключити можливість суперечок, конфліктів. А в разі виникнення подібної 

ситуації він повинен уміти гідно й позитивно розв'язати конфлікт. 

 Вищеозначеними параметрами не вичерпується рівень і досконалість 

майстерності педагога. Удосконалення меж не має. Тільки постійна наполеглива 

праця, неперервний пошук, творча активність і постійне рефлексивне дидактичне 

осмислення свого викладацького досвіду забезпечить високий рівень педагогічної 

майстерності викладача. 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 Розвиток педагогічної майстерності викладача являє собою процес 

особистісного зростання та процес фахового становлення особистості. Однією з 

провідних психологічних умов розвитку педагогічної майстерності є володіння 

викладачем сучасними психолого-педагогічними знаннями, інноваційними 

технологіями. Сучасні інноваційні технології, які сприяють розвитку педагогічної 

майстерності викладача визнано: особистісно орієнтовані технології; імітаційні; 

технології модульного, розвивального, дистанційного, комбінованого та ін.. 

навчання. 

 Основні положення, покладені у змісті інноваційних педагогічних технологій 

спрямовані на: реалізацію багаторівневого, різнопрофільного, варіативного 

підвищення кваліфікації; забезпечення інтегративності (проблемна, методологічна) 

та інші індивідуальності (персоніфікація навчального матеріалу); системного, 

особистісно орієнтованого, діяльнісного підходу до навчання; розвиток логічного 

аксіологічно орієнтованого, творчого і професійно-педагогічного видів мислення 

слухачів. 

 Доведено, що інноваційні технології у контексті педагогічної майстерності 

викладача будуть ефективними за умов: реалізації науково-обгрунтованої концепції 

розвитку педагогічної майстерності викладача; єдності професійного, психолого-

педагогічного та культурного аспектів розвитку педагогічної майстерності 

викладача; створення необхідних умов для їх впровадження. 

 Отже головним критерієм педагогічної майстерності педагогічних працівників 

має бути кінцевий результат, тобто приріст у професійних знаннях, уміннях і 

навичках майбутніх фахівців, у моральній готовності до вирішення нестандартних 

завдань, що висуваються сучасними умовами ринкових відносин. 
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РОЗДІЛ 6 

 

Педагогічна майстерність вчителя як професійна якість у  викладанні 

курсу «Медіаграмотність”.  

 

  В умовах розвитку інформаційного суспільства та змін соціальної 

реальності, пов'язаних з процесами виробництва і розповсюдження 

інформації, діти та підлітки формуються при бурхливому розвитку нових 

інформаційних технологій та джерел отримання знань. За даними 

соціологічних досліджень останніх років, серед джерел отримання та каналів 

передачі інформації, які обирають діти, безумовними лідерами є засоби 

масової інформації та комунікації, особливо електронні, такі як інтернет, 

соціальні мережі, DVD, форуми, чати і т.д. З появою так званої "нової 

цільової аудиторії" "маркетологи від педагогіки" почали повальне полювання 

за її "головами і почуттями" з метою завоювання більшої популярності, а в 

кінцевому підсумку, отримання прибутку. Користуючись несформованою 

психікою і мисленням підлітків, багато авторів і редакторів електронних 

носіїв намагаються впроваджувати у свідомість дітей постулати яскраві, 

видовищні та емоційно забарвлені, але, на жаль, далекі від високих 

моральних цінностей. У зв'язку з цим перед сучасною освітою постало 

актуальне завдання виховати мислячу аудиторію, яка здатна зоорієнтуватися 

у бурхливому і мінливому потоці інформації, сформувати критичне 

ставлення до одержуваних знань, яка вміє творчо відібрати корисне і 

практичне у тому чи іншому меседжі для майбутнього самостійного життя, а, 

саме головне, створити у собі своєрідний духовний, ціннісно-моральний 

"фільтр" відбору та переробки одержуваної інформації. Для реалізації цього 

завдання практично в усьому світі в освітні програми підготовки майбутніх 

фахівців включено вивчення нового предмета, який отримав назву 

«Медіаосвіта / Медіаграмотність». 



 Медіаосвіта в сучасному світі, за російським дослідником О.В. 

Федоровим, розглядається як процес «Розвитку особистості за допомогою і 

на матеріалі засобів масової комунікації (медіа) з метою формування 

культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, 

критичного мислення, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу 

та оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовираження за 

допомогою медіатехніки». «Медіаграмотність, - вважає О.В. Федоров, - 

допомагає людині активно використовувати можливості інформаційного 

поля телебачення, радіо, відео, кінематографу, преси, Інтернету, допомагає 

йому краще зрозуміти мову  

медіакультури [1, С. 11]. 

 І, у зв'язку з цим, як будь-яка нова наука, медіаосвіта потребує 

вивчення наявного досвіду та інтеграції прикордонних дисциплін, таких як: 

педагогіка, психологія, філософія, культурологія та ін. всі вони, безумовно, 

роблять посильний внесок у розробку змісту та методичного забезпечення в 

викладанні цієї нової дисципліни, проте особлива методологічна та 

методична функція в цьому процесі відводиться педагогічній майстерності 

вчителя, причому, і як навчальної дисципліни в порядку міждисциплінарних 

зв'язків, і як особистісному феномену педагога, який реалізується в його 

професійно-педагогічної діяльності. Така синергія обумовлена тим, що 

специфіка нової навчальної дисципліни («Медіаграмотність») вимагає від 

вчителя не стільки передачі (трансляції) певної суми знань, скільки 

виховання аналітично мислячої, гумністічно спрямованої особистості, 

здатної до відповідальної культуротворчої діяльності. 

В контексті вищевикладанного доречно звернутись до 18 принципів 

медиаосвіти, які були розробелні  американським фахівцем  в галузі 

медіаосвіти Л.Мастерманом: 

медіаосвіта - це серйозна і важлива область, пов'язана з більшістю соціальних 

структур демократичного суспільства; 



2) центральна концепція медіаосвіти - репрезентація. Медіа не відображають 

реальність, а представляють її, використовуючи систему знаків і символів. 

Без цього принципу медіаосвіта неможливо; 

3) медіаосвіта це процес, що триває все життя 

людини. Однак - учні є пріоритетною аудиторією для медіаосвіти; 

4) цілі медіаосвіти полягають не тільки у вихованні 

критичного мислення, але критичної автономії; 

5) медіаосвіта - це дослідницький процес; 

6) медіаосвіта - актуально і своєчасно, воно втілює 

вираз «тут і тепер» у широкому ідеологічному та історичному контексті; 

7) ключові поняття медіаосвіти більшою мірою 

аналітичні інструменти, ніж альтернативне утримання; 

8) утримання в медіаосвіті означає розвиток варіативних аналітичних 

інструментів; 

9) ефективність медіаосвіти може бути оцінена двома 

критеріями: здатністю учнів застосувати своє критичне 

мислення в нових ситуаціях і кількістю зобов'язань і мотивацій, виражених 

ними по відношенню до медіа; 

10) в ідеалі оцінка медіаосвіти учнів - це їх самооцінка; 

11) медіаосвіта намагається змінити відносини між вчителем і учнями, даючи 

їм можливість для роздумів і діалогу; 

12) медіаосвіта - це, швидше, діалог, ніж дискусія; 

 

13) медіаосвіта в основному активно і покликане розвинути більш відкритих 

і демократичних педагогів. Коротше, медіаосвіта - це 

безліч нових шляхів діяльності та застосування їх у нових 

областях; 

14) медіаосвіта направлено на спільне, переважно групове, навчання; 

15) медіаосвіта складається з «практичної критики» і 

«Критичної практики»; 



16) медіаосвіта вбирає в себе відносини між батьками, професіоналами в 

галузі медіа та педагогами; 

17) медіаосвіта пов'язано з принципом триваючих 

змін; 

18) медіаосвіта - особлива область. Існуючі знання не 

просто передаються вчителями чи «відкриваються» учнями. Це 

предмет критичного дослідження та діалогу, в ході яких нові знання активно 

набуваються педагогами та учнями. 

 Отже, основне завдання курсу «Медіаграмотність» полягає в вихованні 

мислячого фахівця, який вимагає доказів замість віри, розпізнає фейки і 

дезінформацію сучасних медіа, володіє навичками самостійно її здобувати та 

аналізовувати, зіставляє її з фактами, які подають засоби масової інформації, 

і, відповідно, робить належні висновки. Сформувати таку медіаграмотну 

особистість може тільки високопрофесійний педагог, педагог, що володіє 

професійною культурою і високим рівнем педагогічної майстерності.  

 Проблема педагогічної майстерності, як професійного феномену 

вчителя, у педагогіці досліджується досить активно. Однак розкриття 

сутності даного поняття має декілька суперечливий характер. Так, одна група 

авторів (А.І. Щербаков, В.А. Сластенін, А.И. Міщенко, І.А. Зязюн та ін) в 

якості вихідного положення при визначенні сутності педагогічної 

майстерності розглядають професійно-особистісні властивості та якості 

вчителя. Наприклад, І. А. Зязюн вважає, що “педагогічну майстерність можна 

розглядати як вищу, творчу активність учителя, що виявляється в доцільному 

використанні методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній 

конкретній ситуації навчання й виховання” [2, с. 5.], а російський вчений 

А. І. Щербаков педагогічну майстерність визначає «як синтез наукових знань, 

умінь і навичок методичного мистецтва і особистісних якостей вчителя» [3, с. 

10-75]. Перегукується з вищевказаним визначенням педагогічної 

майстерності, а в деякій мірі і доповнює дефініція цього феномену, яка 

дається В. А. Сластениним. «Майстерність вчителя, - наголошує він, - це 



синтез особистісно-ділових якостей і властивостей особистості, що визначає 

високу ефективність педагогічного процесу» [4]. Зокрема, автор виділяє в 

ньому чотири відносно самостійних елемента: майстерність організатора 

колективної та індивідуальної діяльності дітей; майстерність переконання; 

майстерність передачі знань і формування досвіду діяльності і, нарешті, 

майстерність володіння педагогічною технікою [5]. 

 Інші ж дослідники висвітлюють сутність професійної майстерності 

педагога з точки зору досконалості його педагогічної діяльності. 

«Майстерність педагогічна – висока і постійно удосконалююча ступінь 

оволодіння певними видами діяльності» [6, с. 293]. Розуміння педагогічної 

майстерності як високого рівня професійної діяльності вчителя, що лежить в 

основі більш високих рівнів його професіоналізму – педагогічної творчості та 

педагогічного новаторства, ми знаходимо і в роботах А.К. Маркової, І.Ф. 

Харламова та інших дослідників. Але насправді системний підхід до 

визначення сутності педагогічної майстерності ми бачимо у дослідженнях 

великого українського філософа І.А. Зязюна, який визначивши педагогічну 

майстерність через особистісні якості вчителя приходить до висновку, що 

“Для вчителя важливо не лише знайти педагогічний розв'язок, а й уміти 

реалізувати його в ситуації педагогічної взаємодії. Іншими словами, 

педагогічну майстерність можна розглядати як вияв свого "Я" у професії, як 

самореалізацію особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує 

реалізацію особистості самого учня” [7, с. 5]. Цей науковий підхід став 

підгрунтям дослідження нашої наукової проблеми, а саме педагогічної 

майстерності вчителя, як основної педагогічної умови і чинника викладання 

курсу «Медіаграмотність», бо на думку І.А. Зязюна «майстерність – вияв 

найвищої форми активності особистості вчителя у професійній діяльності, 

активності, що ґрунтується на гуманізмі і розкривається в доцільному 

використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній конкретній 

ситуації навчання і виховання [8, с. 30], яку ми (за І.А. Зязюном) 

розглядаємо в контексті таких аспектів педагогічної дії, як професійна 



ідентичність, професійна спрямованість, професійна компетентність та 

педагогічна техніка.  

 Отже, проведений нами теоретичний аналіз дозволяє зробити висновок, 

що педагогічна майстерність є тим високим рівнем професійно-педагогічної 

діяльності, на якому досягається єдність культуротворчих умінь і навичок та 

їх застосування на практиці. Це є можливим, на наш погляд, при умові 

сформованих особистісних якостей вчителя, які обумовлюють ефективність 

педагогічного процесу. Педагогічна майстерність проявляється, насамперед, у 

педагогічно доцільних діях і вчинках учителя, в наявності умінь ефективної 

організації навчально-пізнавальної та діяльності школярів і у формуванні 

культури педагогічного спілкування з усіма учасниками навчально-виховного 

процесу.  

 Педагогічна майстерність розглядається нами також як педагогічний 

феномен та дитино-центричну спрямованість, які виявляються на 

особістісному рівні через професійну ідентичність вчителя, а на 

діяльнісному рівні – через професійну компетентність та педагогічну 

техніку в процесі викладання певної навчальної дисціпліни.  Цю ж 

точку зору поділяє російський педагог І.Ф. Харламов, який вважає, що 

«педагогічна майстерність, як якісна характеристика навчально-

виховної діяльності вчителя є не що інше, як доведена до високого 

ступеню досконалість, яка виявляється в особливому відшліфуванні 

педагогічних методів та прийомів завдяки чому забезпечується висока 

ефективність навчально-виховного процесу» [9, с. 471]; 

 Педагогічна майстерність це і вміння та навички самовдосконалення 

своїх педагогічних здібностей та інших значущих професійно-педагогічних 

властивостей і якостей педагога.  

 Отже, таке розуміння сутності педагогічної майстерності дозволяє 

осмислювати його як вельми складний діяльнісної-особистісний феномен 

учителя, воно дозволяє більш детально розкривати внутрішню структуру 

педагогічної майстерності та вірно відзначати шляхи його подальшого 



формування.  Це все приводить до висновку, що для досягнення високого 

рівня професіоналізму вчителю необхідно розвивати, формувати та 

самовдосконалювати професійні вміння та навички, певні особистісні якості і 

на цій основі оптимізувати свою педагогічну діяльність.  

 У зв 'язку з вищеозначеним важаємо, что педагогічну майстерність 

вчителя, як важливу педагогічну умову у процесі викладання курсу 

«Медіаграмотність» слід розглядати, як:  

1. «Медіаграмотність» як відносно нова навчальна дисціпліна потребує 

методичного забезпечення викладання, причому перевага надається 

суб'єкт-суб'єктним, особитісно-орієнтованим, інтерактівним 

технологіям, тобто самє таким, яким на належному професійному рівні 

володіє педагог-майстер. На цей методичний аспект проблеми згову ж 

вказує російський вчений О.В. Федоров, який є фундатором 

медіапедагогіки на теренах СНД. «Медіаосвіта, – пише він, – 

передбачає наявність методики проведення занять, які грунтуются на 

проблемних, еврістичних, ігрових та інших продуктивних формах 

навчання, які розвивають індивідуальність учня та самостійність його 

мислення, які стимулюють його здібності шляхом беспосереднього 

залучення у творчу діяльність, сприйняття, інтерпретацію та аналіз 

структури медіатексту, засвоєння знань про медіакультуру» [14, с. 12];  

2. Часто у загальноосвітніх закладах курс «Медіаграмотність» викладає 

вчитель інформатики, тобто фахівець з технічних дисціплін, але відомо, 

що за своєю суттю та змістом цей курс надто гуманітарний та емоційно 

забарвлений. Отже усі засоби органзізації навчального процесу, змісту 

форм та методів навчання, впливу на учнів, та інш. потребують від 

вчителя високого рівня педагогічної майстерності та його гуманітарної 

складової – професійної діяльності; 

3. Сучасна тенденція збагачення арсеналу вищої школи мультимедійними, 

компьютерними, інформаційними технологіями не тільки не 

применшує ролі та професійної культури викладача, а й навпаки, 



підкреслює важливість його інформаційної культури, та організації 

його суб’єкт-суб’єктної взаємодії із учнями. В першу чергу це має бути 

Вчитель-майстер, що ефективно скеровує й супроводжує процес 

пізнання учнями змісту навчальної дисципліни «Медіаграмотність». 

 Необхідність сформвати належні особистісні актуальні якості вчителя, 

який викладає курс «Медіаграмотність», таких як: медіаграмотність, 

інформаційна культура, культура комунікації, толерантність, вміння 

переконовувати та дискутувати, креативність, критичність та 

аналітичність мислення, повага до дитини, емпатія, тощо; 

 володіння формами та методами вивчення, аналізу та екстраполювання 

у процес викладання медіаграмотності величезного методичного 

досвіду, який «накопичіла» навчальна дисціпліна «Педагогічна 

майстерність»; 

 прояв синергетичного ефекту двох навчальних дисціплін в контексті 

інтеграції та междисціплінарного підходу. До речі, на цей аспект 

звертає увагу і російський дослідник О.В. Федоров, який пише, що: 

«більшість експертів (61,54%) вважають найбільш прийнятним 

синтетичний шлях медіаосвіти, який інтегрує його в обовов'язкові 

дисціпліни шкіл та вузів з автономними спецкурсами, факультативами 

та кружками» [10, с. 29]. 

 Основними критеріями професійно-педагогічної компетентності 

вчителя, який викладає медіаграмотність визначаються нами:  

 по знанням, умінням і навичкам, які учні повинні засвоїти з цього 

предмету згідно державному освітньому стандарту;  

 по психологічним можливостям засвоєння навчального матеріалу 

учнями;  

 взаємозв'язку з іншими предметами, що входять в навчальний план;  

 викладу змісту навчального матеріалу від простого до складного в 

безперервній послідовності; 

 наявністю методик та технологій викладання матеріалу з питань 



медіаосвіти; 

 по логічній послідовності і тривалості викладання предмету. 

Критерій педагогічної техніки в процесі викладання курсу 

“Медіаграмотність” реалізується через залучення різноманітних вправ, 

тренінгів, рольових ігор, які спрямовані на формування основних навичок 

медіаграмотності. Наведемо лише один приклад такої прави, яка має назву 

“Білий рушник”. Цю вправу пропонують С. Шейбе та Ф. Рогоу у своєму 

підручнику для вчителя “Медіаграмотність” [20, с. 241]. Суть цієї вправи 

полягає в тому, що учні працюватимуть у малих групах над створенням 

телевізійних роликів, рекламуючи один і той самий продукт, проте для різної 

цільової аудиторії. Учні спробують впроратися з простою історією (з 

персонажами, декораціями, дівлогом, сюжетом), а також із 

мультимодальними аспектами комуникації (образами, текстом, дикторским 

текстом, музикою), і позаяк їхній продукт – це фактична чиста дошка (білий 

рушник), їм не уникнути нав’язування своїх власних цінностей та гіпотез 

заданій їм цільовій групі. Кожна група презентуватиме свій дизайн класу. Та 

дискусія, яка випливатиме звідси, швидко домопоже усвідомити такі поняття, 

як стереотипи, техніки переконання та дивергентна думка.  

Особистісні якості майбутнього фахівця також формуються при наявності 

високого рівня педагогічної майтерності вчителя.   

Своєрідна сінергетічність двох навчальних дисціплін «Медіаграмотність» та  

«Педагогічна майстерність» обумовлена наступними чинниками:  

існуюючі установки, настанови, штампи, які отримав учень у ЗМІ, 

потребують від педагога, який викладає курс «Медіаграмотність», високого 

рівня складових педагогічної майстерності, а самє: психологічної культури та 

культури коммунікацій з учнямі, з метою толерантно переконати, довести, 

роз'яснити хибні або помилкові точки зору, які сформовані в учнів під 

впливом маніпуляцій у ЗМІ. Для чого ці якості є необхідними? «Учень будь-

якого класу чи курсу, – пояснює І.А Зязюн, – розпочинає навчання не з 

«Чистого листа», він вже має власний життєвий досвід, знання, інтереси, 



спрямованість особистості» [11, c. 4], а далі засновник Педагогіки добра 

попереджає, що «будь-яке намагання вчителя авторитарно «внести в дитину» 

свої думки чи роздуми підриває самі основи здорового розумового та 

морального розвитку дитини» [12].  

 На цю своєрідність розумових настанов вказує один із класиків 

соціології Жільбер Дюран, який пише про відстань між людиною і об'єктом 

сприйняття як про своєрідний акваріум, який спотворює уявлення про 

реальність та здійснює його суто індивідуальним, особистим, відповідним 

певної індивідуальності чи суспільству (антропологічний проект). В сучасних 

гіпертрофованих умовах такий акваріум стає схожим на чорний квадрат 

Малевича, в якому кожна людина бачить рівним рахунком стільки, скільки 

вона хоче побачити [13, с. 81-90]; 

 Тобто, ще раз підкреслимо, що сформувати медіаграмотну творчо 

мислячу особистість – це мета навчального курсу «Медіаграмотність», а 

розвинута на належному рівні, педагогічна майтерність вчителя, який 

викладає цей курс, – основна педагогічна умова для досягнення цієї мети.  

Далі спробуємо показати, яким чином сформована педагогічна майстерність 

вчителя впливає на ефективність викладання курсу «Медіаграмотність». 

Перш за все, на нашу думку, знову ж слід звернутися до наукового доробку 

І.А. Зязюна, який стверджує, що «результати навчання та виховання 

студентів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як 

навчають. Важко визначити, що найважливіше”, – наголошує вчений. “Але 

безумовно, – вважає він, – що величезною у справі виховання є роль 

викладача, його педагогічна майстерність» [15, с. 9].  

Чому саме педагогічна майстерність вчителя є головною передумовою 

успішної організації навчання медіаграмотності? Відповідь на це запитання 

ми теж знаходимо у науковій скарбниці великого вченого. «Традиційно на 

перше місце висувалася навчальна (дидактична) функція викладача. 

Вважалося, що він як носій знань передає їх слухачам, і чим більше володіє 

ними сам педагог, тим краще засвоять науку студенти. «З часом, – пояснює 



І.А. Зязюн, – коли обсяг знань зріс, дидактична функція викладача почала 

формулюватися так: не передавати знання, а вчити, як здобувати їх. 

Діяльність викладача полягає не стільки у тому, що він несе інформацію 

студентам, скільки в умінні бути організатором її засвоєння, проводирем у 

лабіринті знань та нової інформації» [16, с. 6]. Саме це завдання – «вчити 

здобувати знання» у величезній навалі інформації та маніпулятивного впливу 

на свідомість молоді – основна місія дисціпліни «Медіаграмотність». Ця ж 

думка простежується у книзі Ф.С. Шлехти «Школа для ХХI століття. 

Пріоритети реформування освіти», який наголошує: «Якщо учень знає, як 

вчитися, як досягати мети, якщо він знає, як вчитися у школі, як працювати з 

книгою, як отримати знання от вчителя, як шукати та знаходити необхідну 

інформацію, щоб вирішувати ті чи інші проблеми, то йому легше буде 

підвищувати свою кваліфікацію, перекваліфіковуватись, отримувати будь-які 

знання, що потрібно у житті» [за 17].  

Розглядаючи методичні можливості та досвід педагогічної майстерності як 

навчальної дисціпліни, А.С. Макаренко вважав, що секрет педагогічної 

майстерності полягає в знанні особливостей педагогічного процесу, умінні 

його побудувати і надати йому руху. Реалізовуються ці вміння у процесі 

викладання курсу «Медіаграмотність» з урахуванням ознак професійної 

спрямованості, професійної компетентності та педагогічної техніки.  

Отже критеріями педагогічної майстерності викладача, який викладає курс 

«Медіаграмотність» є: 

 теоретично-професійна компетентність на важливість якої 

наголошує відомий вчений П. Блонський, який вважає, що 

«осмислення педагогічної діяльності можливо тільки за глибокого 

знання науки» [18, с. 80], компонентами якої є: медіаосвіта, знання 

педагогіки та психопедагогіки, психології розвитку особистості, 

іноваційних форм та інтерактивних методів навчання, вміння 

співставляти та порівнювати факти, індивідуальних особливостей учня. 

До речі, про необхідність враховувати індивідуальні особливості 



дитини говорили відомі педагоги та психологі: Л.С. Виготський (про 

зону найближчого розвитку дитини), П.Я. Гальперін (теорія поетапного 

формування розумових дій), А.А. Леонтьєв (психологія спілкування) 

тощо;  

 професійно-педагогічна компетентність, яка виявляється в 

компонентах: медіаграмотності, конструюванні змісту викладання 

навчальної дисціпліни, вміннях дохідливо викладати навчальний 

матеріал, доводити наукову точку зору, переконувати учнів та 

дискутувати з ними, аналізувати та оцінювати знання/вміння студентів, 

володіння електроними методичними засобами навчання тощо; 

 педагогічна техніка, яка включає комплекс умінь та навичок, що 

дають змогу досягнути оптимальних результатів у навчанні та 

вихованні учнів (міміка, жести, культура мовлення, техніка 

педагогічного спілкування, вміння контролювати власні емоції) тощо; 

особистісні якості, які конкретизуються у науковому світогляді, широкому 

кругозорі та ерудиції, критичному мисленні, логіці, емоційному інтелекті, 

толерантності, емпатії, доброзичливості; 

 гуманістична спрямованість, як одна з визначальних характеристик 

майстерності вчителя, який викладає медіаграмотність. Спрямованість 

– це прагнення особистості до певного роду занять, що базується на 

стійкому інтересі до нього. Основою її є ідеали, інтереси, ціннісні 

орієнтації. Гуманістична спрямованість – це спрямованість на 

особистість іншої людини, утвердження духовних цінностей, 

моральних норм поведінки і відносин тощо; 

 толерантність та діалог с іншими культурами. Цей критерій висвітив 

грунтовність та актуальність філософської теорії «діалогу культур», 

розробка якої була почата М.М. Бахтіним і продовжена В.С. Біблером. 

Дійсно, «Культура новочасового мислення, – вважає філософ, – це 

культура «втягування» всіх минулих і майбутніх культур в єдину 

цивілізаційну сходинку» [19, с. 8].  



 В цьому контектсі зауважимо, що саме медіакультури на новому рівні 

технічних можливостей (супутникове телебачення, відео, інтернет тощо) 

ефективно сприяют такому об'єднанню, створюють небачені раніше 

можливості для діалогу культур в глобальному (діалог культур націй, країн), в 

міжособистісному і в інтровертному (внутріособистісному) рівнях. 

Медіаосвіта спирається на можливості «діалогу культур», який дозволяє 

уникнути національної замкнутості, вийти на рівень зіставлення, 

порівняльного аналізу різних методичних підходів у різних країнах планети і, 

таким чином, постійно удосконалювати педагогічну теорію, методику 

викладання та практику.  

 Отже, в першій частині нашого розділу ми розглянули педагогічну 

майстерність викладача,  на особистісному рівні. Друга частина розділу буде 

присвячена розгляду можливостей педагогічній майстерності, як 

професіонального феномену, а саме  розробці методики викладання курсу 

«Медіаосвіта і медіаграмотність».  

 Зауважимо, що в сьоогодні практично у всьому світі в освітні програми 

підготовки майбутніх фахівців включено вивчення нового предмета, який 

отримав назву «Медіаосвіта / Медіаграмотність». Актуальність введення цієї 

педагогічної дисципліни обумовлена тим, що підростаюче покоління живе в 

епоху бурхливого розвитку нових інформаційних технологій та джерел 

отримання знань. За даними соціологічних досліджень останніх років, серед 

джерел отримання та каналів передачі інформації, які вибирають діти, 

безумовними лідерами є мас-медіа, особливо електронні, такі як інтернет-

медіа, соціальні мережі, DVD, форуми, чати і т.д. З появою так званої "нової 

цільової аудиторії" "маркетологи від педагогіки" почали повальне полювання 

за її "головами і почуттями" з метою завоювання більшої популярності, а в 

кінцевому підсумку, отримання прибутку. Користуючись несформованій 

психікою і мисленням підлітків, багато авторів і редактори електронних 

носіїв намагаються впроваджувати у свідомість дітей істини далекі від 

непрехоящіх моральних цінностей, проте видовищні та емоційно забарвлені.  



Крім того, ми   спостерігаємо, що інформаційні технології стали не тільки 

практично єдиним референтним джерелом отримання знань, а й засобом 

проведення часу, комунікації і захоплень підлітків. Причому з віком у 

молодих людей інтерес до різних медіа та медіапродукту посилюється.  

У зв'язку з цим перед вітчизняною системою освіти постало завдання 

формування мислячої молоді, з яскраво вираженим аналітичним і критичним 

мисленням. Майбутні фахівці ще на шкільній лаві повинні навчитися 

критично оцінювати і відбирати знання та інформацію, що надходить, а 

також грамотно сприймати і аналізувати матеріали сучасних ЗМІ. Ці досить 

нові завдання для педагогіки привели до необхідності введення в навчальний 

процес дисципліни "Медіаграмотність", а разом з нею і розробку методичних 

і технологічних основ її викладання.  

Слід визнати, що незважаючи на актуальність означеної проблеми і достатню 

представленість теоретичних матеріалів з проблем медіаграмотності як галузі 

педагогічної науки, технологічні основи викладання даного предмета 

розроблені недостатньо; особливо слабо представлена методична база 

навчального предмету; практично відсутня навчальна-методична література 

та науково-методичний інструментарій викладання дисципліни 

«Медіаграмотність».  

 Слово «методика» походити від давньогрецького слова «methodike», 

що означає «шлях дослідження», «способ пізнання». Сукупність методів, 

спрямованостей на досягнення певної мети, є методикою. Як визначає Новий 

тлумачний словник української мови, з навчальної точки зору, методика – це 

вчення про методи викладання певної науки, предмета (Новий тлумачний 

словник української мови. – Т. 2. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. – С 617). За 

визначенням «Українського педагогічного словника», методика – це галузь 

педагогічної науки, яка досліджує закономірності вивчення певного 

навчального предмета (Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. 

– К.: Либідь, 1997. – С. 206). 



 Слід зазначити, що поняття "методика" включає в себе методи і 

прийоми навчання, будучи загальним родовим поняттям. І, якщо методика 

вивчає закономірності навчання, то метод – це способ досягнення мети, 

розв'язання конкретного завдання, система правил і прийомів підходу до 

вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства и мислення. "У 

педагогіці под методом розуміють способ практичного и теоретичного 

освоєння дійсності, зумовленості закономірностямі розглядуваного об'єкта" 

(Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 

205).  

Проблеми формування методичних основ навчання, розробок педагогічних 

технологій, форм і методів засвоєння змісту навчальних предметів 

представлені в наукових працях відомих вітчизняних та зарубіжні педагогів, 

дидактів, психологів. До них можна віднести наукові дослідження Я.А. 

Коменського, І.Ф. Гербарта, П.Ф. Каптерева, К. Ушинського, Л.В. 

Виготського, В.В. Краєвського, А.Ф. Хуторського, І.Я Лернера, А.В. 

Скаткина, К.У. Гончаренко, О. Духновича, Б. Грінченка, О.І. Пометун, З.Ф. 

Шкурко та ін. 

Теоретичний аналіз наукової літератури з означеної проблеми дозволив нам 

зробити висновок про те, що методика навчального предмета – це теорія 

навчання певного навчального предмета. Об'єктом методики навчального 

предмета є процес навчання тієї чи іншої навчальної дисципліни, предметом 

– зв'язок, взаємодія викладання й вчення в навчанні конкретного навчального 

предмету. Вивчаючи різні форми цієї взаємодії, методика розробляє і 

пропонує викладачеві визначені системи навчальних впливів. Вони знаходять 

своє конкретне вираження в змісті освіти, втіленому в програмах і 

підручниках з кожного навчального предмету, реалізуються в методах, 

засобах і організаційних формах навчання. Знову-таки, повертаючись до 

того, що "Медіграмотность", як навчальний предмет, увійшов у шкільні 

програми навчання недавно, для розробки методики її викладання небхідно 

ретельно проаналізувати той досвід, який накопичено нашими колегами в 



галузі педагогічних основ медіаграмотності. Більш того, реформи сучасної 

вітчизняної системи освіти поставили перед методикою нові проблеми: зміна 

її "рецептурного", описового характеру, підвищення ролі педагогічного 

експерименту, виявлення шляхів формування самостійності і творчої 

активності учнів у навчальній діяльності, підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. У цьому процесі важливе значення для 

розробки методики курсу "Медіаграмотність" має вивчення педагогічного 

досвіду роботи різних навчальних курсів, майстер-класів, коуч-сесій в якому 

для педагогів можуть міститися відповіді на актуальні практичні завдання, 

ще не вирішені засобами науки. Одна з функцій узагальнення педагогічного 

досвіду – перевірка методичних концепцій і розроблених на їх основі 

навчальних матеріалів – програм, навчального обладнання, методичних 

рекомендацій.  

Педагогічні аспекти медаграмотності розкриті в роботах зарубіжних і 

вітчизняних дослідників Л. Мастермана, Е. Харта, К. Безелгета, Дж.Баукера, 

А.В. Федорова, Є.В. Косолапова, А. Короченського, В.Є. Мазняк, Г.Г. 

Почепцова, В.Ф. Іванова, І. Негрєєвої, О. Волошенюк та ін. У роботах 

медіпедагогів, медіакритиків, журналістів, присвячених проблемам 

медіаграмотності чітко простежується основний меседж, який попереджає 

про те, що, перш ніж підійти до розробки методичних основ викладання того 

чи іншого предмета, необхідно чітко представляти цілі і завдання, які 

вирішує даний предмет у формуванні особистості майбутнього фахівця.  

Слід визнати, що певним недоліком сучасної школи є "розмитість" цілей 

навчання. В якості глобальної мети найчастіше висувають ідеал (всебічно і 

гармонійно розвинену особистість), який за своєю суттю прекрасний і 

привабливий, але нечіткий і до кінця нез'ясовний. Зіставлення мети навчання 

з вмістом багатьох програм з певних предметів показує, що мета залишається 

лише декларацією і автори не звертаються до неї при відборі навчального 

матеріалу, що безумовно, знижує якість засвоєння змісту навчального 

предмета.  



 Повертаючись до проблеми розробки методики навчальної дисципліни 

«Медіаграмотність», такими цілями можуть бути:  

 підготувати майбутніх випускників до вступу в навчальні заклади на 

обрані спеціальності, оскільки сьогодні інформаційні технології 

справляють домінуючий вплив на професійне самовизначення 

школярів і вибір їх майбутньої професії;  

 навчити адекватно сприймати інформаційний потік, спрямований на 

підлітка, вміти грамотно працювати з ним;  

 розвинути образне, логічне, творче, асоціативне мислення, а також 

сформувати потребу у вербальному спілкуванні у колі ровесників з 

приводу освоєної ними інформації;  

 медіаграмотність дозволить також сформувати медіаграмотності 

середу, в якій кожна людина буде здатна створювати власні 

медіатексти і через них висловлювати свою думку, тим самим беручи 

участь у прийнятті адекватних кваліфікованих рішень.  

Розробляючи методику викладання дисципліни "Медіаграмотність" для 

уникнення різночитань, необхідно чітко усвідомити порівнянність і 

взаємозв'язок понять "методика навчання" та "технологія навчання", так як в 

процесі опису методичних основ навчання медіаграмотності, ми так чи 

інакше будемо використовувати ці дефініції. Відзначимо, що "Методика – це 

педагогічна наука, яка досліджує закономірності навчання певного 

навчального предмета". Поняття "методика" виражає механізм використання 

комплексу методів, прийомів, засобів і умов навчання і виховання учнів. І 

якщо в методиках прописується діяльність вчителя на уроці, то в технологіях 

навчання, як правило, описана діяльність самих учнів. Методики мають 

м'який, рекомендаційний характер (викладач має право в більшій чи меншій 

мірі дотримуватися порад методичних посібників), а технології навчання 

показують певну послідовність діяльності учнів і керуючих дій педагога, 

відступ від яких порушує цілісність освітнього процесу, що може 

перешкоджати досягненню запланованого результату.  



 Описуючи педагогічну технологію і методику викладання курсу 

"Медіаграмотність", слід підкреслити, що їх ефективність залежить від 

наявності опрделенние критеріїв, до яких можна віднести:  

 концептуальність, суть якого грунтується на тому положенні, що кожна 

методика заснована на кількох теоріях (філософських, 

культурологічних, педагогічних, психологічних, фізіологічних і т.д.). 

Наприклад, культурологічне навчання грунтується на концепції 

культурно-історичного розвитку особистості Л.В. Виготського та 

концепції діалогу культур В.С. Біблера, розвивальне навчання на 

теоріях навчальної діяльності та змістовного узагальнення І.Я. Лернера 

і В.В. Краєвського і т.д.; 

 системність – цей критерій характеризується логікою побудови курсу, 

що викладається, взаємозв'язком елементів навчання, періодичністю 

подачі інформації, завершеністю і структурованістю навчального 

матеріалу і діяльності; 

 критерій керованості передбачає можливість ефективного управління 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів за рахунок діагностичної 

постановки цілей; проектування процесу навчання, побудови таймінгу 

уроку та здійснення контролю отриманих результатів навчання; 

 критерій ефективності дозволить нам співвіднести ефективність двох 

взаємопов'язаних елементів – отриманого результату нашого навчання 

і тих ресурсів, (коштів), які дозволили отримати цей результат. Тобто, 

критерій ефективності передбачає досягнення запланованого 

результату з оптимальними витратами коштів і часу на навчання; 

 критерій індивідуалізації та диференціації навчання. Його можна 

назвати психологічним критерієм, який орієнтує нас на те, що в процесі 

розробки певних методик і технологій, вчителю необхідно пам'ятати, 

що не буває абсолютно однакових учнів, а, отже, не буває 

універсальних методик і технологій. Будь-яка найкраща методика «в 

руках» досвідченого методиста-учителя зазнає творчі перетворення, з 



урахуванням специфіки соціологічного та вікового портрета групи 

учнів, а також індивідуальних особливостей кожного; 

 екологічність – мабуть основний критерій, який дозволяє нам оцінити 

ціннісний вектор задається нами навчання. Критерій екологічності 

дозволяє відповісти на найголовніше питання при навчанні 

медіаограмотності. "Не є я сам (вчитель / викладач) маніпулятором в 

донесенні інформації до тих, кого навчають?" Або "Наскільки 

етичними є отримані знання?" Таким чином, одвічний принцип "не 

нашкодь" стає під чільне місце саме в процесі викладання 

медіаграмтності.  

Спираючись на вищеописані критерії спробуємо скласти так звану модель чи 

психологічний портрет медіаграмотності людини, бо як казав великий 

Песталоцці, що перш ніж досліджувати ЯК і ЧИМ формувати, необхідно 

визначитися з тим, ЩО ми формуватимемо. Якості медіаграмотності 

особистості стане можливим уявити більш чітко, коли ми звернемося до 

теорій медіаосвіти, які досить повно представлені у фундаментальному 

навчальному посібнику А.В. Федорова "Медіаосвіта і медіаграмотність".  

До таких теорій автор відносить:  

 розвиток критичного мислення / автономії, демократичного мислення 

аудиторії; 

 культурогічна теорія медіаосвіти; 

 соціокультурна теорія медіаосвіти; 

 семіотична теорія медіаосвіти; 

 естетична, художня теорія медіаосвіти;  

 "практична" теорія медіаосвіти; 

 ідеологічна теорія медіаосвіти;  

 «запобіжна» («протекціоністська», «ін'єкційна», «захисна», 

«прищеплювальна») теорія медіаосвіти; 

 етична теорія медіаосвіти. 



 Грунтуючись на даних теоріях і тих функціях, які вони реалізують, 

виділимо основні особистісні якості, які характеризують особистість 

медіаграмотності людини. До них можна віднести:  

 пізнавальну активність і ерудіцію; 

 критичність мислення; 

 логічність мислення; 

 аналітичність мислення; 

 креативність і творче мислення; 

 уважність; 

 спостережливість; 

 цілеспрямованість / реальність і екологічність поставленої мети; 

 почуття гумору; 

 етичні, загальну культуру особистості; 

 толерантність; 

 емпатія; 

 патріотизм, національну гордість; 

 знання психології сприйняття; 

 самодостатність, впевненість у собі; 

 почуття прекрасного, естетичну культуру особистості. 

 

 Враховуючи обмежену можливість докладного обгрунтування саме цих 

якостей вищеописаної професіограми, дозволимо собі лише позначити, що 

під впливом техногенної глобалізації змінюється мислення і психологія 

сприйняття інформації сучасною людиною. Ці зміни характеризуються тим, 

що від 80 до 90 відсотків інформації до людини надходить через зір, проте 

засвоєння інформації тільки одним каналом сприйняття позбавляє людину 

повноти сприйняття об'єктивної картини дійсності в цілому. Знання, яке не 

пропускається через органи почуттів та емоцій людини стає млявим і 

поверхневим. Цілком очевидно, що формування таких якостей, як етичність, 



естетичність мислення зможуть нівелювати ці негативні наслідки 

інформаційного буму. Вважають, що найвідомішою книгою в галузі 

американського медіаосвіти, є велике дослідження Вілліса Хармана «Мінливі 

образи людини» (Changing images of man. Ed. By O.W. Markley, W.W. 

Harman. – Oxford etc., 1982). В. Харман вважав, що людство проходить 

глобальні зміни розуму, порівнянні з коперніковською революцією. в якості 

ради хто чує його він говорить наступне: «Є тільки один шлях – визнати сили 

вашого розуму, які ви не використовуєте. У вас є мудрість, знання, якими ви 

не користуєтеся. Ви робите свій вибір як усвідомлено, так і несвідомо, і ви 

можете розпізнати це. Потім у вас може виникнути бажання зрозуміти це, і 

це ваше бажання направить вас до всього іншого». Вирішити ці завдання 

зможуть критичність, аналітичність і логічність мислення сучасного 

реципієнта інформації (За ст. Г.Г. Почепцова 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/30244).  

В. Харман також підкреслює, що індустріальний світ втратив свої цінності і 

тепер орієнтований на фінансові та економічні сигнали, які трактує як квазі-

цінності. Сучасна культура не бачить реальності у внутрішньому досвіді, 

тому світ орієнтований виключно на матеріальні цінності. Цінність людини 

оцінюється його економічним статусом. Він посилається на П. Сорокіна та А. 

Тойнбі, які займалися падінням цивілізацій, а також на Л. Мамфорда і Е. 

Тоффлера. (Там же. За ст. Г.Г. Почепцова 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/30244). Всі ці явища призводять до 

нагальної необхідності формування таких якостей особистості, як духовна 

культура, толерантність, здатні протистояти поклонінню «золотому теляті».  

 Також особливе місце у формуванні медіаграмотності особистості 

займають патріотизм і національна культура. Відомий український вчений 

Г.Г. Почепцов пише: «Соціологі виявили, что 85% українців протягом року 

не держали в руках жодної книги національного автора. Список самих 

успішних українських письменників завершується прізвищем людини, у якої 

за рік було куплено 244 книги. І це на 45 миліонів населення!». У зв'язку з 



цим, висновок вченого невтішний: «Без масової культури не буде власної 

моделі світу» http://tower-libertas.ru/human/smyislovyie-voynyi-hhi-veka/ Г. 

Почепцов «Смысловые войны 21 века». Безумовно, результатом розвитку 

процесу медіаграмотності стане загальна культура особистості, її широкий 

кругозір і ерудиція.  

До самої методики слід віднести різноманітні форми та методи, які викладач 

використовує у процесі викладання курсу “Медіаграмотність”. До означених 

форм інтерактивної вхаємодії російский дослідник педагогічних основ 

медіаграмотності В. Федоров пропонує віднести різноманітні творчи 

завдання для учнів, які в основному не вимагають складної апаратури 

(анотація, «мозковий штурм», малюнок, колаж, плакат, кросворд, щоденник, 

дискусія, 

драматизація, есе, інтерв'ю, репортаж, рецензія, сценарій, гра і т.д.). 

 Наведемо приклад деяких з них: 

“Як давно виникла медіакультура?” Підготуйте повідомлення на тему: 

«Коротка історія розвитку медіа» 

“Як присутність або відсутність мас-медіа впливає на суспільство?” 

Уявіть собі, що вам треба розповісти про медіа людині, яка ніколи з ним не 

стикався. Напишіть коротке есе про вплив медіа 

виділіть типових персонажів ігрових видів медіа (фільмів, оповідань, 

телепередач).  

Використовуючи фрагменти з різних журналів, складіть новий журнал для 

нової аудиторії .В якості одного із завдань рекомендується дискусія про 

фільм 

(телепередачі і т.д.). При цьому учні повинні розповісти про те, що їм 

подобається, а що не подобається в конкретному медіатексті.  

 Слід зазначити, що синергетичний ефект педагогічної майстерності та 

методичної культури викладання курсу «Медіаграмотність» доказав і 

широкий практичний досвід, який ми впроваджуємо у розвитку 

медіаграмотності в Україні. Так, уже більш як чотири роки спільно з 



Інститутом інноваційних технологій і змісту навчання МОН України та 

Академією Української Преси ми започаткували роботу відкритих 

навчальних «Центрів Педагогічної майстерності», які займаються 

підвищенням методичної та професійної культури вчителів для викладання 

ними курсу «Медіаграмотність» та впровадження його у навчально-виховний 

процес вітчизняних шкіл та коледжів. Систематично педагогам надається 

усіляка методична та психолого-педагогічна допомога з цієї проблематики. 

Також вже стали традицією так звані «Літні/зимові школи з 

медіаграмотності», в яких до речі 80% навчальних дисціплін відведено саме 

методичній культурі викладання медіаграмотності та розвитку педагогічної 

майстерності вчителів, що викладають цей курс. Результатом такого 

навчання є підготовка вчителями творчих проектів з проблем організаційного 

забезпечення курсу «Медіграмотність», створення власних авторських 

уроків, присвячених актуальним темам медіаграмотності тощо. Також ми 

використовували різноманітни тести, анкети, ділові та рольвоі ігри. Велика 

увага приділялась рефлексійним та проективним методикам, формам 

самопізнання та мотиваційним вправам. Причому, кожній якості 

медіграмотної особистості умовно “відповідає” комплекс діагностичних та 

розвивальних методик. Так, наприклад, така якість, як логічне мислення нами 

вивчалася через діагностични тести, які вимірювали рівень сформованості 

якості в учнів, а потім впроваджувалась методика з назвою “Летаючий 

крокодил” з виконанням цієї вправи та обговоренням. Вкрай популярні серед 

учнів різноманітні ігри-головоломки, ребуси, шаради, які розвивають якості 

логічного та критичного мислення. Що стосується емпатії та толерантності, 

то дуже ефективними були такі вправи, як “Перехід кордонів”, “Колесо 

життя”, “Духовність”, “Особисті реакції” тощо (див. К. Фопель 

“Згуртованість та толерантність у групі”) [21].  

Активно використовуються нами  і он-лайн технології. Як приклад можна 

навести досить ефективну ділову гру під назвою «Медіазнайка». Гра 

була розроблена і створена Центром медіа ініціатив (Вірменія) за 



фінансового сприяння Всесвітнього Банку та в рамках програми 

«Альтернативні ресурси для медіа» в партнерстві з Інтерньюз (США) 

та за фінансової підтримки USAID. Авторами гри є Лусіне Григорян і 

Нуне Саркісян. Повний текст гри розбитий на окремі теми, що 

представляють основи медіаграмотності. В рамках вивчення цих тем, 

учні включаються в захоплюючі ігри та вправи, які допомагають їм 

вирішувати цікаві завдання, приймати відповідальні рішення, 

доводити свою точку зору, аналізувати ситуації. У грі «Медіазнайка» 

реалізуються когнітивний, мотиваційний, операційно-діяльнісний, а 

також етичний компоненти медіаграмотності. 

 І, звичайно ж, літньо-зимові школи для викладачів ВНЗ та вчителів 

шкіл з розвитку педагогічної майстерності в процесі проведення курсу 

«Медіаграмотність». Результатом такого навчання є підготовка 

вчителями проектів з проблем організаційного забезпечення курсу 

«Медіграмотность», а також створення власних авторських уроків, 

присвячених актуальним темам медіаграмотності. Саме в цій 

практичній діяльности вчителя репрезентується його власна 

професиональная культура, творче натхнення, педагогічна 

майстерність, а найголовніше - любов і повага до дитини: до її 

власного шляху саморозвитку, інтелектуальному пошуку, духовному 

самоствердженні. 

 Отже, проведена нами практична та теоретична робота дозволяє нам 

зробити висновок про те, що тільки вчитель з високим рівнем педагогічної 

майстерності у процесі викладання курсу «Медіаграмотність» зможе 

сформувати висококультурну, критично мислючу та творчу особистість 

фахівця для подальної розбудови демократичної держави.  
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ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК СИСТЕМНИЙ ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 

 

Сенс і мета освіти ‒ людина в постійному розвитку, 

його духовне становлення, 

гармонія його відносин з собою та іншими людьми, зі світом. 

І.А. Зязюн 

План: 

1. Актуальність проблеми розвитку педагогічної майстерності вчителя 

2. Діяльність Центрів в освітній системі  України 

3. Особливості діяльності Центрів професійного розвитку і саморозвитку 

педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах 

Актуальність проблеми розвитку педагогічної майстерності 

вчителя 

Складність сучасного буття, багатомірність  вимог до людини  

ХХІ століття зумовлюють наукові пошуки, розробки у царині професійної 

освіти і освіти дорослих, які є чи не єдиним засобом суспільних 

інноваційних змін. Державна освітня політика України в умовах  

постіндустріального суспільства та відповідних глобалізаційних процесів 

визначає пріоритетними  напрямами особистісну спрямованість освіти, 

перенесення акценту у навчально-виховній діяльності з засобу на результат; 

наповнення мети, змісту, процесу особистісними смислами; посилення 

мотивації суб’єктів педагогічної взаємодії до розвитку, самовизначення та 

самореалізації. Загальний рух у змісті сучасної освіти висуває в центр уваги 

особистість в усій її цілісності, спрямовує вчителів, батьків і всіх тих, хто 

так чи інакше вступає в простір освітньої діяльності, на створення 



сприятливих умов для її становлення та розвитку, на „заміну тріади – 

знання, уміння, навички  на культурні потреби та творчі здібності” [5, с. 9].. 

Одним із вирішальних чинників інноваційних трансформацій в освіті 

вважається особистість педагога, професійні характеристики якого 

(кваліфікація, компетентність, професіоналізм, майстерність) наповнюються 

новим змістом, а професійні завдання зміщуються з навчання предметного 

знання на формування/виховання/розвиток особистості, здатної до 

результативного виконання професійної праці, до постійного 

удосконалення, до самореалізації в усіх сферах життєвої активності. 

 Такі завдання в освітній галузі вимагають від вчителя іншого підходу 

та нового осмислення традиційних цінностей, конфлікту між стереотипами, 

що склалися, і запитами сьогоднішніх школярів, їхніх батьків; більш 

глибокого розмірковування над власним професійним розвитком; 

цілеспрямованого руху до себе як до майстра професійної діяльності. Метою 

професійної діяльності, метою буття на думку І.А. Зязюна, є самореалізація 

людини як здатність ставити і вирішувати професійні завдання будь-якого 

рівня складності (від практичних до методологічних).  Отже, професійний 

саморозвиток необхідно спрямовувати на опанування  майстерності у справі 

життя. 

Діяльність Центрів в  освітній системі  України 

Структурні підрозділи наукових установ створювалися в незалежній  

Україні з метою  вирішення освітніх проблем: методологічного й 

теоретичного характеру, забезпечення якості вищої, професійно-технічної, 

загальної середньої освіти, практичної реалізації обраних стратегій, 

психолого-педагогічних досліджень тощо. Такі наукові підрозділи були 

створені у структурі Національної академії педагогічних наук України, 

Міністерства освіти і науки України, профільних міністерств України, вищих 

навчальних закладів, системи післядипломної педагогічної освіти. 
                                                 

5 Кремень В.Г. Філософсько-освітня діяльність: сучасний аспект // Педагогічна майстерність 

академіка Івана Зязюна : зб. наук. праць / редкол.: Н.Г. Ничкало (голова та ін. ; упоряд.: Н.Г. Ничкало, 

О.М. Боровік ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України.– К. : Богданова А.М., 2013.– 456 с. 

 



У складі Національної академії педагогічних наук України діють:  

1) Науково-методичний центр „Українська етнопедагогіка і 

народознавство”, 1993 (мета: розробка змісту народознавчої компетентності 

з урахуванням Державного стандарту повної середньої освіти в Україні; 

систематизація найдійовіших етнопедагогічних засобів задля їхнього 

використання в практиці родинного виховання дітей і молоді, моделювання 

етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу); 

2) Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти 

НАПН України, 1994 (мета: подолання гострого дефіциту в західному регіоні 

України наукових досліджень із проблем професійної педагогіки та 

забезпечення її якості; здійснення фундаментальних і прикладних 

досліджень, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних і 

методичних проблем педагогіки і психології професійної, зокрема 

професійно-технічної освіти); 

3) Український науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи, 1998 (здійснення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, державних цільових програм на замовлення 

законодавчих та виконавчих органів державної влади; в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад становлення і розвитку практичної 

психології і соціальної педагогіки в Україні); 

4) Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти, 2001 

(перший унікальний структурний підрозділ з підготовки, перепідготовки й 

підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері послуг, а також 

експериментальної перевірки результатів досліджень з проблем педагогіки і 

психології в галузі професійної освіти; є унікальним навчально-науковим 

закладом в структурі Національної академії педагогічних наук України, 

метою діяльності якого є: а) формування національного 

висококваліфікованого кадрового потенціалу для сфери послуг шляхом 

надання середньої та вищої освіти (у межах акредитації), підвищення 



кваліфікації та фахової перепідготовки; б) виховання  гармонійно  

розвиненої  та  національно  свідомої особистості. 

На формування та посилення сучасного науково-професійного 

потенціалу країни Національною академією наук України та Міністерством 

освіти і науки України спрямована діяльність: 

- системи наукових центрів у складі Донецького, Західного, 

Південного, Північно-східного, Придніпровського, Кримського як основних 

організуючих і координуючих ланок регіональної системи науково-технічної 

та інноваційної діяльності в усіх областях України, орієнтованих на розробку 

та реалізацію державних і регіональних науково-технічних й соціально-

економічних програм та проектів у відповідних областях; незалежну оцінку 

процесів економічного і науково-технічного розвитку регіону, стану його 

економіки, впливу ринкових механізмів на соціально-економічне становище 

кожного регіону. Західний науковий центр об’єднує, наприклад, 26 установ 

Національної академії наук України, 67 вищих навчальних закладів III та IV 

рівня акредитації різних форм власності, понад 200 галузевих науково-

дослідних та дослідно-конструкторських установ, в яких працює понад 

14 тис. співробітників, в тому числі: 10 академіків і 22 члени-кореспонденти 

Національної академії наук України, понад 1600 докторів наук, більше 

7000 кандидатів наук (http://www.znc.com.ua/ukr/index.php); 

- Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 

технологій і систем, 1997 (центр поєднує науково-дослідну, навчальну та 

міжнародну діяльність в галузі інформатики, інформаційних та 

телекомунікаційних технологій; сформовано унікальний колектив провідних 

вчених, фахівців та висококваліфікованих викладачів (http://www.irtc.org.ua). 

Моніторинг якості загальної середньої освіти з метою створення умов 

рівного доступу до вищої освіти в Міністерстві освіти і науки України 

здійснює Український центр оцінювання якості освіти (2005) разом з 

регіональними центрами. Центри здійснюють розроблення та апробацію 

моделей зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

http://www.znc.com.ua/ukr/index.php
http://www.irtc.org.ua/


випускників загальноосвітніх навчальних закладів; вдосконалення 

технологічних аспектів зовнішнього незалежного оцінювання, наповнення 

банку тестових завдань, поширення знань про зовнішнє незалежне 

оцінювання серед учнівського загалу і педагогічної громадськості; 

проведення соціально-психологічних досліджень та атестації педагогічних 

працівників (http://testportal.gov.ua/about/). 

Проблеми та завдання позашкільної освіти розв’язуються 

Українським державним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

(1925, https://nenc.gov.ua/?p=708), Українським державним центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (1930) та іншими. 

Питання навчання іноземців в Україні вирішуються в Українському 

державному центрі міжнародної освіти, який виступає офіційним 

представником МОН України. Місія центру полягає у сприянні 

популяризації української системи освіти на міжнародному рівні; 

створюванні умов для отримання іноземцями освіти міжнародної якості, яка 

гарантувала б їм безумовну професійну успішність у будь-якій країні світу. 

Український центр дистанційної освіти трансформувався в 

Український інститут інформаційних технологій в освіті, який було створено 

на базі Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут" (2005).  

Діяльність професійної освітньої ланки забезпечує мережа навчально-

методичних центрів професійно-технічної освіти, навчально-практичних, 

науково-методичних центрів з впровадження інноваційних технологій, в 

тому числі за галузевим спрямуванням. 

Поряд з цими в освітній системі України існують й інші центри, 

діяльність яких спрямовується на розв’язання освітніх проблем. Розглянемо 

завдання, які вирішують ці підрозділи, яку організаційну структуру вони 

мають, як діють та взаємодіють з об’єктами свого впливу. 

Взагалі спрямованість центрів як структурних підрозділів в Україні 

дуже різнопланова. Існують: Центр енергоефективності, Центр профілактики 

http://testportal.gov.ua/about/
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ВІЛ/СНІДу та здорового способу життя, Центр сучасних професій і 

технологій навчання (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); 

в Інститутах післядипломної педагогічної освіти діють центри з проблем, 

розв’язанню яких приділяють найбільшу увагу (наприклад, науково-

методичний центр практичної психології та соціальної роботи в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка); в галузевих академіях (наприклад, 

Навчально-методичний центр Національної академії внутрішніх справ); у 

профільних міністерствах (Державна установа «Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства 

України; Науково-методичний центр навчальних закладів Державної служби 

надзвичайних ситуацій тощо); у вищих навчальних закладах, наприклад – 

Науково-методичний центр моніторингу та забезпечення якості підготовки 

фахівців Сумського університету, мета діяльності якого полягає у  

відстеженні, аналізі та розробці методичного забезпечення якісних освітніх 

послуг із підготовки фахівців в університеті. Напрями діяльності Центру: 

моніторинг та аналіз змісту фахової освіти, якості організації навчального 

процесу та різних форм контролю, розробка та впровадження новітніх 

інформаційних технологій, методична допомога та організаційне 

забезпечення ефективності роботи). 

Центри виконують функції представницькі, як засіб розв’язання 

проблем різного характеру і рівня, як ресурсні потенціали і потенціальні 

ресурси розвитку усіх без винятку галузей. Напрями діяльності організують 

центри як системний об’єкт,  формуючи й їхні структурні компоненти. 

У своїй діяльності центри керуються Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

Положенням про діяльність та Статутом. 

Аналіз нормативно-правових документів цих адміністративно-

наукових утворень доводить, що діяльність центрів можна класифікувати за: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 а) цілями та напрямами діяльності (вирішення завдань національної 

ідентичності, професійної й професійно-технічної освіти; здійснення 

науково-методичного керівництва психологічною службою системи освіти 

України, визначення напрямів і пріоритетів розвитку системи освіти);  

б) характером визначених завдань (дослідницький, інтегруючий, 

впроваджувальний, дидактичний, методичний, розвивальний, адаптуючий, 

підтримуючий (для забезпечення діяльності інших установ);  

в)  призначенням отриманих знань (нові у галузі означених цілей; 

інтегровані між різними сферами їх використання; для впровадження у 

практику різних наукових галузей);  

г) характером та рівнем мети та завдань (на науковому, методичному, 

практичному, організаційному – дослідження сприйняття наукової ідеї, 

розробка методики вирішення поставлених завдань, технології  реалізації, 

з’ясування умов їх впровадження).  

Завдання та результати діяльності наукових установ такого типу 

доводять, що якісне та оперативне розв’язання будь-якої проблеми частіш за 

все здійснюється через виокремлення відповідного підрозділу, призначення 

відповідальних осіб та визначення порядку дій, які регламентуються 

документами різного спрямування: нормативного, змістовного, фінансового, 

кадрового. З’ясовано, що поширеною формою таких підрозділів є центри, які 

згідно з чинним законодавством діють і як самостійні юридичні особи, і як 

адміністративні підструктури.  

У довідковій літературі поняття „центр” тлумачиться у декількох 

значеннях: 1. Точка перетину уявних ліній у фігурі, або точка довкола якої 

обертаються інші тіла або системи (мат., екстраполяція саме цього змісту 

поняття на соціальні об’єкти здебільшого і відповідає меті Ц., авт.). 2. Місце 

зосередження якої-небудь діяльності, керівництва чимось; осередок. 3. Сфера 

найвищого напруження сил чи зосередження певної енергії; те, що є 

найголовнішим, найважливішим, основним; те, навколо чого ґрунтується, 



чому підпорядковується все інше. 4. Орган керівництва якою-небудь 

діяльністю у складі деяких установ або відділів [6, с. 1581].  

Таке тлумачення поняття „центр” виокремлює принаймні два напрями, 

за якими його можна розбудовувати: а) з метою керівництва якою-небудь 

діяльністю; б) як сфера зосередження найголовніших системно об’єднаних 

рис об’єкту, до якої долучаються інші системи за родовою або видовою 

ознакою. 

 У першому випадку діяльність центру має забезпечити розвиток усіх 

компонентів об’єкта, проблеми вдосконалення якого вирішуються. Для 

центрів науково-методичного спрямування серед напрямів діяльності можна 

виокремити:  

- об'єднання та забезпечення відповідного рівня науково-педагогічного 

потенціалу; координація та організація діючого взаємозв'язку з іншими 

органами управління, удосконалення науково і навчально-методичного 

забезпечення системи підготовки кадрів та навчання впродовж життя 

(Науково-методичний центр навчальних закладів Державної служби 

надзвичайних ситуацій України);  

- надання допомоги в організації роботи педагогічних і методичних 

рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек, 

розроблення пропозицій з удосконалення змісту навчально-методичної 

роботи; здійснення зв'язків з науковими, методичними, інформаційними 

установами й організаціями та заходів щодо розвитку професійної 

майстерності, педагогічної творчості, вивчення, узагальнення та 

впровадження інноваційного, педагогічного досвіду та новітніх педагогічних 

технологій; аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, 

слухачів; проведення консультацій для керівників та педагогічних 

працівників; підвищення кваліфікації педагогічних працівників; обмін 

кращим педагогічним та виробничим досвідом; організація і проведення 

                                                 
6 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / Уклад. Голов. Ред. 

Т.В. Бусел.– К., Ірпінь : Перун, 2005.–С. 1581. 



науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, 

педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури 

та технічних засобів навчання; здійснення у межах компетенції видавничої 

діяльності; підготовка і випуск інформаційних, методичних матеріалів та 

періодичних видань; створення необхідних умов для розвитку інноваційної 

діяльності в центрі тощо (Навчально-методичний/науково-методичний 

центр/кабінет професійно-технічної освіти, Департамент професійно-

технічної освіти). 

За умов реалізації другого напряму центр стає механізмом розвитку 

об’єкта, на який спрямована його діяльність, потенціалом для подальшого 

більш глибшого його дослідження, вивчення перспектив цього феномена, 

можливостей широкого впровадження у соціальну практику.  

Особливості діяльності Центрів професійного розвитку і саморозвитку 

педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах 

 

У реалізації завдань освітньої політики у галузі загальної середньої 

освіти Міністерство освіти і науки України спирається на діяльність науково-

методичних центрів. Засновниками науково-методичних центрів виступають 

державні адміністрації міських, районних рівнів і кількість їх серед центрів 

інших спрямувань найбільша. Методичні центри керуються у своїй 

діяльності Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр) 

(надалі – методичний центр) (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1239-

08/conv) та Статутом. Методичний центр є науково-методичною установою, 

яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне 

забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти у період між 

курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України 

"Про освіту", тобто у міжкурсовий період. Центр підпорядковується 

засновнику з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного 

забезпечення – відповідному інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Метою діяльності науково-методичного центру є науково-методичне 

забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08/conv
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науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня 

педагогічних працівників і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий 

період. Діяльність методичного центру ґрунтується на принципах 

демократизму і гуманізму; рівності умов для кожного педагогічного 

працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та 

інтелектуального потенціалу; безперервності фахового вдосконалення; 

науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами.  

У своїй діяльності методичний центр реалізує цільові та організаційні 

функції. До цільових функцій відносять: 

- прогностичну, яка враховує перспективи розвитку освітньої галузі 

і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових 

психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій; 

- компенсаторну, якою передбачається надання педагогічним 

працівникам інформації, що не була отримана ними під час здобуття вищої 

педагогічної освіти; 

- інформаційно-коригувальну, спрямовану на корекцію й оновлення 

інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 

Серед організаційних функцій варто зазначити: 

- трансформаційну, що полягає у доборі і методичному опрацюванні 

сучасних наукових досягнень у галузі освіти та наданні рекомендацій щодо 

їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів; 

- діагностичну, як систематичний моніторинг навчально-виховного 

процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх 

навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня 

педагогічних працівників; 

- моделюючу, як моделювання змісту, форм і методів підвищення 

фахової кваліфікації педагогічних працівників; 



- інформаційно-аналітичну, що виявляється у вивченні й 

узагальненні перспективного педагогічного досвіду для його застосування у 

навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня 

педагогічних кадрів; 

- організаційно-координувальну, що застосовується у координації 

діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), 

навчальних закладів; 

- соціальну, необхідну для створення та підтримки належного 

психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у 

педагогічних колективах навчальних закладів.  

Основні завдання діяльності методичного центру полягають у: 

- створенні умов розвитку педагогічної майстерності, творчої 

ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів 

підвищення їхньої кваліфікації; 

- моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних 

досягнень учнів; стану психічного і фізичного розвитку дітей, набуття ними 

життєвого досвіду; стану організації педагогічного процесу і науково-

методичної роботи в цих закладах; 

- здійсненні організації апробації та моніторингових досліджень 

навчально-методичного забезпечення, підручників, навчальних посібників та 

іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів; 

- патронажі навчальних закладів, які мають статус 

експериментальних майданчиків, і наданні їм науково-методичної допомоги; 

- вивченні потреб і наданні практичної допомоги молодим 

спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період 

підготовки їх до атестації;  

- впровадженні сучасних освітніх систем і технологій, 

інтерактивних методів організації навчання і виховання тощо. 

Науково-методичний центр у процесі реалізації покладених на нього 

завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; 



психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, 

громадськими установами та організаціями тощо. Відзначимо, що по 

характеру завдань і функцій науково-методичні центри призначені для  

повного задоволення потреб освітньої галузі на місцевому рівні.   

Проте, як доводить дослідження, адміністративний, матеріально-

технічний, кадровий ресурс науково-методичних центрів не завжди і не 

повною мірою дозволяє виконувати покладені на нього обов’язки.   

Центри, діяльність яких ми розглянули вище, мають значною мірою 

дидактично-методичне спрямування. Але потреби часу вимагають нових 

організаційних структур, діяльність яких дозволить знайти відповіді на   

виклики в освітній галузі, на проблемні ситуації щодо вирішення актуальних 

проблем освіти; структур, які виступають у ролі громадських проектів у 

підтримку освітніх реформ, або вирішення актуальних проблем, завдань 

освітньої практики.  

Центри професійного розвитку та саморозвитку вчителя почали 

створюватися відділом теорії та історії педагогічної майстерності Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України понад десять років 

назад у вищих навчальних закладах непедагогічного та педагогічного  

профілів з метою розвитку педагогічної майстерності викладачів вищої 

школи, але на базі загальноосвітніх навчальних закладів почали активно 

впроваджуватися в освітню  практику саме в рамках науково-дослідної 

роботи "Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх 

учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх 

школах" як засіб інтеграції наукових досліджень відділу у діяльність 

педагогічних колективів. В ході дослідження ми намагалися знайти відповіді 

на такі запитання: 

1. Якою має бути мета діяльності центрів професійного розвитку? 

Наскільки вона адекватна сучасним викликам в освіті? 



2. Наскільки досягнення цієї мети сприятиме поліпшенню якості 

освіти? 

3. Як пов'язані процеси розвитку особистості учня з професійним 

розвитком педагога? 

4. За яких умов професійний розвиток педагога стає ефективним? 

5. Чи можна проблему розвитку педагогічної майстерності вирішувати 

в міжкурсової період? Який розвивальний потенціал має  міжкурсовий період 

відносно професійного розвитку вчителя? 

7. Які якості особистості вчителя найбільш значущі для вирішення 

стратегічних завдань  середнього загальноосвітнього навчального закладу. 

Відповіді на ці запитання слугували б поглибленню уявлень щодо 

психолого-педагогічних явищ у навчально-виховному процесі школи, 

професійно-якісних феноменів професійної діяльності вчителя, зовнішніх 

засобів розвитку педагогічної майстерності вчителя у міжкурсовий період.  

Центр уявлявся дослідниками відділу як довгострокова перехідна ланка 

між науковими розробками і їх повсюдним впровадженням у педагогічну 

практику. Центри мають бути сучасними та продуктивними, бо працюючого 

вчителя достатньо важко посадити за парту і важко змусити вчитися, що є 

особливістю професії.  

Центри професійного розвитку – це майданчик для вчителів, 

педагогічних колективів, які прагнуть через розвиток власної педагогічної 

майстерності зробити шкільний досвід своїх вихованців максимально 

ефективним, спрямованим на відтворення навколо себе, у соціумі 

найважливіших загальнолюдських цінностей, краси, любові, здатності до 

пошуку істини.  

Історично центри розвитку педагогічної майстерності вчителя не 

позиціонували себе в освітньому просторі як осередки професійного 

розвитку. Вони спрямовувалися головним чином на розвиток актуальної для 

освітнього простору професійно-педагогічної якості або інноваційної 

технології (наприклад, педагогічної творчості чи інтерактивної технології). 



Взагалі не ставилося завдання розвитку системної інтегрованої та динамічної 

професійної якості вчителя ‒ професійної майстерності. В чому і полягало 

утруднення у вирішенні поставлених перед центрами завдань.   

Етапом становлення Центрів професійного розвитку педагога були 

авторські школи, завдання яких стосувалося значною мірою управлінського 

напряму відповідно до комплексної проблематики, а саме: розробки та 

наукового обґрунтування концепції діяльності авторської школи, моделей 

навчання та виховання обдарованих учнів, організаційно-педагогічних засад 

управління навчально-виховним процесом тощо. Завдання управлінської 

тематики полягають у визначенні місця й значення авторської школи в 

системі загальної середньої освіти; визначенні цілей та засад авторської 

школи як закладу інноваційного типу; розробці навчальних  планів, 

виявленні особливостей діяльності такого типу навчального закладу; 

дослідженні  та установленні критеріїв оцінювання очікуваних результатів" 

[7, с. 95‒103]. Аналіз завдань авторської школи та центрів професійного 

розвитку зазначив наявність суттєвих розбіжностей, що не дало змоги 

використовувати цей досвід безпосередньо. 

Розробка змісту професійно-розвивального середовища, забезпечення 

умов його існування, розробка інноваційної технології розвитку педагогічної 

майстерності у міжкурсовий період – на все це найголовнішим чином і 

спрямовувалася діяльність Центрів  професійного розвитку та саморозвитку 

вчителя. 

Питання, пов’язані з концепцією педагогічної майстерності вчителя, зі 

створенням надпредметної оболонки у професійній свідомості педагога, 

філософії педагогічної дії, технології розвитку індивідуальної педагогічної 

дії досліджували відомі науковці Ю. Азаров, Є. Барбіна, Н. Гузій, 

В. Загвязинський, І. Зязюн, В. Кан-Калик, О. Кучерявий, О. Лавріненко, 
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М. Лещенко, О. Отич, О. Пєхота, О. Рудницька, М. Солдатенко, Н. Тарасевич 

та ін.  

Останнім часом на проблему розвитку педагогічної майстерності 

педагогів звертають увагу й нормативні документи на рівні Міністерства 

освіти і науки країни. У Концепції розвитку освіти України на період 

2015‒2025 років запропоновано "до 2017 року реорганізувати районні 

управління та відділи освіти у сервісні центри", які мають надавати допомогу 

вчителям та іншим категоріям педагогічних кадрів у підвищенні їхньої 

педагогічної майстерності.  Щодо процедури, технології вирішення цього 

завдання, то вони мають розроблятися тими, хто ці питання буде вирішувати.  

Приступаючи до створення Центру розвитку педагогічної майстерності 

вчителя, ми виходили з того, що: 

- майстерність вчені трактують як різнобічну характеристику 

професійної діяльності вчителя. Майстерність виявляється в операційних і 

технологічних діях, мотивації, потребах, знаннєвих і морально-вольових 

проявах. Вона спрямовує здібності особистості на реалізацію провідного 

нормативного смислу діяльності, як прояв професійної самосвідомості; 

визначається здатністю до саморозвитку. Майстерність залежить від: 

різновиду досвіду, розвинутості відповідних психологічних підструктур 

особистості; спрямованості, яка об’єктивно визначається Я-концепцією 

особистості, здатності до  саморозвитку; 

- педагогічна майстерність – це сукупність властивостей особистості 

вчителя, які забезпечують самоорганізацію високого рівня професійної 

діяльності на рефлексивній основі; 

- педагогічна майстерність базується на  суб’єкт-суб’єктній взаємодії 

вчителя й учня; 

- Я-концепція є домінуючим фактором розвитку педагогічної 

майстерності  вчителя; 

- педагогічну майстерність як системну якість характеризують: 

структура, рівні, критерії, показники.  



Структуру педагогічної майстерності, за академіком І. Зязюном, 

складають педагогічна спрямованість, професійні знання, педагогічні 

здібності й педагогічна техніка.  

У процесі експериментального дослідження були з’ясовані рівні 

педагогічної майстерності: базовий (професійна підготовка в системі вищої 

педагогічної освіти), предметно-орієнтований (домінуюча спрямованість 

педагога на предмет), компетентнісний (володіння системою професійних 

компетентностей), професійний (володіння особистісними якостями на рівні 

відповідних вимог до професіонала). 

Критерії педагогічної майстерності – доцільність (за спрямованістю), 

продуктивність (за результатами), діалогічність (за характером стосунків), 

оптимальність у виборі засобів, творчість (за змістом діяльності) (за 

І.А. Зязюном). 

Зазначимо, що існують й інші підходи до визначення структури  

педагогічної майстерності на засадах: 

1) соціального замовлення на особистість  педагога: когнітивний 

(знання), аксіологічний (система цінностей, яку зумовлюють мотиви 

професійної діяльності), операційно-технологічний (інноваційні технології), 

особистісний (система морально-вольових якостей, рефлексія); 

2) смислодіяльнісної  парадигми освіти: знання, діяльність, 

особистість; 

3) цілей педагогічної діяльності: дидактичний, розвивальний і 

виховний компоненти; 

4) системи домінуючих напрямів педагогічної діяльності: методичний, 

педагогічний, психологічний, особистісний.  

Розвиток педагогічної майстерності розглядається нами як мета і 

результат професійного розвитку вчителя. Згідно з теоретичними 

дослідженнями в галузі психології праці, будь-яка професійна діяльність 

супроводжується професійним розвитком особистості. Системний аналіз 

компонентів педагогічної майстерності доводить, що вони не є сталими, 



зумовлюються багатьма чинниками і удосконалюються у процесі 

професійно-особистісного розвитку. Це процес, який характеризують  

напрями, етапи, механізми, джерела. 

Джерелом розвитку педагогічної майстерності вчителя виступають: 

досвід, спрямованість його особистості, професійно-особистісні якості і 

здатність до рефлексії і саморозвитку, які виявляють кризові ситуації. Криза, 

як джерело професійного розвитку, виникає через незбіг сформованої 

системи цінностей, індивідуальної поведінки особистості з викликами часу, 

традиційними нормами та цінностями, пов’язана з самореалізацією 

особистості в професії, з особистісним самовиявленням, усвідомленням себе 

як фахівця. 

Категорія "розвиток" визначається дослідниками як процес змін у 

свідомості і поведінці особистості, результатом якого виступають якісні 

перебудови в психічних процесах і їх взаємозв'язках, з’являються нові потреби 

та мотиви, що сприяють формуванню психічних новоутворень у структурі 

особистості. Розвиток – це основний засіб існування особистості, він не 

обмежений будь-якими відрізками часу і здійснюється на всіх етапах 

життєвого шляху людини [8].  

Професійний розвиток розглядається науковцями як зміни, що 

зумовлюють самовизначення особистості, її трансформацію, перетворення. 

Разом з тим, наголошується, що професійний розвиток – це розв’язання 

професійно значущих завдань, які все більше ускладняються, і які приводять 

до оволодіння необхідним комплексом пов'язаних з професією моральних і 

ділових якостей [9].  

Проблеми професійного розвитку особистості фахівця досліджувалися 

вітчизняними і зарубіжними вченими і знайшли своє відображення в 
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9 Левитан К.М. Личность педагога: становление и развитие.– Саратов : СГУ, 1990.– 168 с. 



цілісних концепціях різних авторів [10, с. 414]. Як неперервний циклічний 

взаємопов’язаний процес визначає професійний розвиток і розвиток 

педагогічної майстерності вчителя української мови та літератури 

дослідниця В. Сидоренко. Враховуючи, що професія вчителя належить до 

професій соціономічного типу „людина-людина”, де індивід включений у 

певні соціокультурні структури і постійно перебуває в просторі міжлюдських 

взаємин та спілкування, автор доводить, що професійна діяльність вчителя 

безпосередньо впливає на розвиток його особистості, причому особистісна 

зрілість і професійна (інструментальна) майстерність самого педагога є 

домінуючою та обов’язковою умовою власного професійного розвитку. 

Розвиток педагогічної майстерності вчителя розглядається вченим як 

цілеспрямований, пролонгований і поетапний процес професійного 

становлення, самотворення та самореалізації особистості, професіонала, 

майстра [11, с. 197]. 

Означимо особливості організації та діяльності Центру професійного 

розвитку і саморозвитку  вчителя. Серед принципів діяльності центра 

виокремимо такі:  

1. Центр професійного розвитку і саморозвитку вчителя 

організовується науковою установою з ініціативи конкретного навчального 

закладу. 

2. Методичним забезпеченням діяльності Центру є дидактичний 

комплекс «Педагогічна майстерність» у складі програми, підручника, 

хрестоматії, посібника з історії педагогічної майстерності, методичних 

рекомендацій з проектування індивідуальної траєкторії розвитку педагогічної 

майстерності. 

                                                 
10 Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и учебные пособия».–2-е изд. 

перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2003.– 544 с. 

 
11 Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в 

системі післядипломної освіти : монографія / Вікторія Вікторівна Сидоренко.– Донецьк : Каштан, 2012.– 492 

с. 

 



3. Участь у роботі Центру добровільна, запрошуються усі бажаючі 

педагоги  (бажана попередня максимальна мотивація з боку адміністрації 

гімназії) 

4. Експериментальне дослідження виконується на принципах 

адрагогічного підходу в системі неформальної освіти дорослих. 

Завдання адміністрації школи полягають у створенні умов, які 

мотивували б учителів на розвиток професійної майстерності. Адміністрація 

навчального закладу має знайти такі стимули для педагогів, які б формували  

в них стійку внутрішню мотивацію, спрямовану на розвиток професійної 

майстерності у системі шкільної науково-методичної роботи.  

Діяльність центру розвитку педагогічної майстерності на базі гімназії 

№153 імені О.С. Пушкіна (м. Київ) можна охарактеризувати за кількома 

ознаками: 

а) організаційно - це форма взаємодії, підтверджена відповідними 

нормативними документами: 1. Сертифікатом про обрання гімназії №153 

імені А.С. Пушкіна Центром педагогічної майстерності при Інституті 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 2. Положенням про 

діяльність Центру педагогічної майстерності, в якому визначені цілі, 

завдання, обов'язки обох сторін; 3. Планом реалізації науково-методичної 

теми, розробленої спільно гімназією та відділом педагогічної майстерності 

ІПООВ НАПН України; 

б) за стилем діяльності центр реалізує науково-педагогічний 

консалтинг, який уявляється сукупність видів взаємодії з відповідальністю за 

кінцевий результат. Консалтингова взаємодія не обмежується тільки 

консультуванням. У результаті консалтингу обґрунтовуються і 

розробляються нові стратегії, концепції, програмні документи, технології їх 

реалізації, здійснюється науковий супровід, оцінюється кінцевий результат, 

коригуються подальші дії. Технологічний ланцюжок замикається, але 

подальша взаємодія продовжується і повторюється на новому, більш 

високому рівні. Таким чином, це не будь-яка разова форма взаємодії. Це 



реально діючий науково-педагогічний консалтинг, в результаті якого на 

підставі спільних консультацій були розроблені Концепція розвитку гімназії 

на 2010‒2015 рр., Програма розвитку гімназії, велися пошуки шляхів 

вирішення поставлених завдань, здійснювався науко-методичний супровід. 

Центр несе відповідальність за кінцевий результат. На відміну від курсів 

підвищення кваліфікації ми не стали орієнтуватися на колективне 

замовлення, не аналізували професійну потребу запитаннями: чого ви 

хочете? Робота почалася зі всебічного аналізу освітньої ситуації, стану 

професійного середовища (було проведено анкетування), його відповідності 

соціальному замовленню у всіх компонентах (нормативно-правовому, 

культурно-історичному, соціально-ситуативному, особистісно-

індивідуальному) засобами діагностування основних показників педагогічної 

майстерності). Забезпечити такий стиль взаємодії будь-якій з існуючих 

управлінських освітніх структур достатньо складно; 

в) Центр дозволяє організувати науково-методичний супровід на різних 

рівнях - індивідуальному, груповому, колективному. Працює з 

адміністрацією; з методичними об'єднаннями, творчими групами, з окремими 

педагогами (кількість, яких постійно збільшується). 

Значущим результатом спільної роботи в Центрі стала розробка рівнів 

педагогічної майстерності. Це результат професійної рефлексії педагогів. 

Традиційно рівні педагогічної майстерності позначають як низький, середній, 

достатній. У нашій же систематизації рівні означені як  базовий, предметно-

орієнтований, компетентнісний, професійний, що відображає сукупний  

досвід педагога, розширення його професійної самосвідомості, професійної 

культури.  

У виборі структури педагогічної майстерності важливе місце займає 

особистісне сприйняття цього феномена в конкретний період професійної 

діяльності. Структуру педагогічної майстерності кожен з учителів визначає 

сам відповідно до досвіду, розуміння колективних і власних професійних 

проблем и завдань, зовнішньої і внутрішньої мотивації. Але, як виявилося, 



структурувати у свідомості всю свою діяльність занадто складно. Хто з 

вчителів зміг побачити сенс своєї діяльності далі свого предмета, може 

розвиватися і розвивати інших. Кому ж це не вдалося, відстоюють позицію 

вчителя-предметника (але ж якщо в найближчому майбутньому тільки 20% 

учнів навчатимуться в предметних областях, то що робити на уроці іншим, в 

чому знаходити сенс навчання в школі?). Тобто в професійній майстерності 

потрібно піднятися у надпредметну область, сформулювати для себе зміст 

кожного компонента, визначити його рівень і це є відправна точка в 

реалізації технології розвитку педагогічної майстерності ‒ проектуванні 

індивідуальної траєкторії розвитку педагогічної майстерності вчителя. 

Індивідуальна траєкторія ‒ це сукупність станів параметрів 

педагогічної майстерності конкретного вчителя, розподілених у часі. 

Початковими умовами процесу проектування є діагностично визначений 

рівень педагогічної майстерності, обрані цілі і методи, відібрані з 

урахуванням індивідуальних особливостей педагога. Кінцеві умови – це 

професійна рефлексія отриманих результатів; їх оцінювання, коректування і 

вибір подальшого напрямку руху. 

Серед етапів роботи Центру як технології можна виділити наступні: 

1-етап: аналіз ситуації, узгодження поглядів на проблему. Підсумок ‒ 

науково-практична конференція «Педагогічна майстерність вчителя ‒ 

визначальний фактор розвитку особистості гімназиста". 

2-й етап: оволодіння технологією педагогічного проектування. 

Підсумок ‒ спільний з науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України збірник наукових статей "Розвиток педагогічної 

майстерності вчителя в міжкурсової період: теорія і практика" рівень і 

значення якого підтверджує факт, що збірник був обраний експонатом на 

виставку «Педагогіка добра академіка Івана Зязюна» в Педагогічному музеї 

України, присвяченій 77-й річниці з дня народження засновника наукової 

школи педагогічної майстерності академіка Івана Андрійовича Зязюна. 

Центр педагогічної майстерності в освоєнні технології педагогічного 



проектування виділив вчителів, рівень педагогічної майстерності яких 

дозволив визнати їх педагогами-експертами, про що  вони отримали 

відповідні сертифікати. 

3-й етап: проектування індивідуальної траєкторії розвитку педагогічної 

майстерності. Індивідуальність вчителя у розвитку педагогічної майстерності 

була розкрита в майстер-класі академіка І.А. Зязюна. За його активної участі 

було проведено науково-методичну раду з обговорення результатів реалізації 

науково-методичної теми, на якому Іваном Андрійовичем високо була 

поцінована робота колективу. 

4-й етап: публічне представлення учасниками експерименту  

індивідуальної траєкторії розвитку педагогічної майстерності.  

Результати експериментальної роботи з розвитку педагогічної 

майстерності вчителя у міжкурсовий період були представлені на 

VI Міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті‒2014". У номінації 

«Інноваційні технологи розвитку педагогічної майстерності» форум високо 

оцінив представлену роботу, відзначивши її золотою медаллю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 8 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ 

 

Сьогодення вимагає рішучого удосконалення прагнень педагогау 

напрямі розуміння ним своєї професійної відповідальності, коли учитель 



повинен виступати особою, здатною активно впливати на розвиток тих, кого 

він навчає та виховує. Домінантою новітньої освітньої парадигми початку 

ХХІ століття постає діяльність талановитої особистості – учителя-творця, 

вихователя, патріота, спроможного вийти за межі навчального предмету, 

стати для учнів своєрідним носієм і ретранслятором світових та національних 

цінностей. Закономірним результатом педагогічної праці за цих умов стануть 

чіткі усвідомлення вчителя, спрямовані на гармонійний розвиток учнів і 

формування в них здатності реалізовувати свої вміння, розуміти свою 

національну унікальність, особливо у складних умовах буття в етнічно і 

культурно іншій країні. 

У будь-якій державі, де знаходить розвиток українське шкільництво, 

використання навчально-виховних технологій у закладах освіти отримує 

свою специфіку. Вона полягає у необхідності в процесі навчально-виховної 

дії широко використовувати насамперед українознавчі компоненти, які 

слугують найбільш важливими чинниками формування в учнів національної 

самоідентифікації як основного постулату і очікуваної мети діяльності 

українських освітніх закладів за кордоном. Саме з такої причини до вибору  з 

поширених сьогодні в освітній практиці навчально-виховних технологій тих, 

що «запрограмовані» реалізувати цю мету, учитель закордонної української 

школи повинен підходити зважено і вибірково, обираючи з них найбільш 

продуктивні і, головне, цілевідповідні. 

Однією з ефективних у цьому руслі може бути, наприклад,проектна 

технологія. Елементи її теорії та практики активно обговорювалися ще в 

освіті поч. ХХ ст. Ці пошукирепрезентовані в розвідках Г. Ващенка, А. 

Макаренка, С. Русової. Вони пов’язували проектну технологію навчання та 

виховання з еволюцією «розвитку особистості, підготовкою її до життя і 

праці» [11, с. 97]. Суттєвий поштовх до практичного втілення на 

вітчизняному грунті (20 – 30 рр. ХХ ст.) «проектний напрям» отримав після 

здійснення перекладу книги Е. Коллінгса «Експеримент з проектним 

навчальним планом» (1917). У ній чотири взаємопов’язані між собою ідеї 



визначають позицію автора щодо розбудови школи, що працює за «методом 

проектів»: «…для того щоб школа мала змогу правильно виконувати свої 

функції, учні повинні самі проектувати те, чим вони будуть займатися; 

справжнє навчання ніколи не буває одностороннім або відокремленим; у 

школі спочатку обирають вид проектної діяльності, а вже потім  навчальні 

предмети, необхідні для її виконання; програма – це сукупність 

організованих дослідів, пов’язаних між собою, адже все вивчене в одному 

ряді дослідів має стати основою для наступної серії дослідів» [9, с. 15]. 

Сучасні підходи до розуміння проектних технологій передбачають, що 

останні є одним із засобів досягнення дидактичної мети шляхом детальної 

розробки проблеми, яка має завершитися реальним практичним результатом 

[13, с.2]. На думку С. Сисоєвої, крім того, проектна технологія «…відображає 

реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті і сприяє формуванню 

уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини 

постіндустріального суспільства» [17, с. 26]. З 90-х рр. ХХ ст. проектні 

технології достатньо широко почали застосовуватися в школах України, а 

подекуди і в «рідномовних» закладах освіти в країнах пострадянського 

простору. Як ми вже побіжно згадували, механізм реалізації проектної 

технології у навчально-виховному процесі передбачає обов’язковість 

упровадження чотирьох основних складових:організації стимулюючого 

інформаційного простору  для розвитку потенційних можливостей 

учня;організації різних видів діяльності як умови самореалізації 

учнів;організації продуктивного спілкування як умови соціального розвитку 

учнів;психолого-педагогічної підтримки вирішення учнями їхпроблем, 

допомоги їм у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації 

[1, с. 30]. 

З цього очевидно, що при використанні такої технології учитель 

покликаний виконувати свої функції динамічно, усвідомлюючи власну 

педагогічну роль і відповідальність, необхідність особистісного та 

професійного зростання. Проектна діяльність у всіх її формах навчально-



виховної технологізації зазвичай має спільні ознаки [11, с. 116]:зосереджена 

на вивченні змісту, а не конкретних термінологічних одиниць; у центрі уваги 

проектів –важливі теми, які здатні викликати в учнів зацікавлення; проектна 

робота насамперед орієнтована на учня, незважаючи на те, що і роль учителя 

важлива, він пропонує свою підтримку та рекомендації для діяльності 

протягом усього процесу;проектна робота побудована на співпраці 

(cooperative learning), а не на конкуренції; учні для завершення проекту 

можуть працювати самостійно, у парах, невеликими групами, усією групою 

(класом), при цьому обмінюючись ресурсними матеріалами, ідеями, що 

виникли під час виконання проекту;проектна робота забезпечує справжню 

інтеграцію вмінь обробки інформації з різноманітних джерел; проектна 

діяльність має кінцевий результат (презентація, твір, стаття, доповідь, захист 

роботи тощо), що надає проекту чіткого практичного значення; цінність 

проектної роботи полягає не лише в результаті, а також у русі до нього, 

таким чином, проектна робота орієнтується як на результат, так і на процес, 

при цьому створюючи для учнів можливості розраховувати швидкість і 

точність результату на різних етапах роботи над проектом. 

Крім того, паралельно з організацією навчання проектна технологія 

дозволяє досягати і виховних цілей, наприклад, застосовуючи активні та 

інтерактивні методи, пов’язані з формуванням в учнів екологічної, 

мистецької культури, толерантності, релігійної, мовної та національної 

терпимості, поваги і т. ін., що може слугувати важливим чинником для 

діяльності шкіл, які працюють в складних умовах закордонного 

різнокультурного і різномовного оточення.  

Для підвищення ефективності навчання та виховання дітей закордонної 

української школи доцільно використовувати такі види проектів: проекти-

тексти різноманітного характеру, що стимулюють розвиток творчих та 

аналітичних здібностей, умінь синтезувати, робити вибірку матеріалу та 

висновки; ігрові проекти – ігри, драматичні постановки, інсценування, 

логістичні висновки тощо. Їх мета – участь дітей у груповій 



діяльності; медіа-проекти (листування, онлайн-дискусії, чати, діалоги і 

полілоги в соціальних мережах тощо); проекти-зустрічі, що дають учням 

можливість контактувати з людьми, які можуть поділитися своїм досвідом і 

знаннями, що є корисними для забезпечення якості навчально-виховного 

процесу, а також різноманітні екскурсійні проекти.Так, в українській 

недільній школі, що діє при Національному культурному центрі України в 

Москві, щороку, крім навчальної роботи, яка включає вивчення української 

мови, літератури, мистецтва, історії, та краєзнавства, передбачаються 

обов’язковими проектами тематичні екскурсії, зустрічі з відомими 

українцями, ретрансляція виставок і концертів. Наприклад, в останні роки 

дирекція школи анонсувала зустрічі з лауреатами Шевченківської премії, 

національними театральними і кіноакторами, членами «Просвіти», 

космонавтами українського походження та ін., учні традиційно відвідують 

бібліотеку «Дім Гоголя», музей М. Щепкіна, знайомляться з 

шевченківськими місцями Москви.Проектна технологія буде ефективною у 

тому випадку, коли в навчаннівчителем поставленедослідницьке завдання, 

для розв’язання якого потрібні інтегрованізнання.Недарма цю технологію 

відносять до потенційно поширених уXXIст., які, як відомо, передбачають 

спроможність адаптуватися до стрімко мінливих умов життя людини 

постіндустріального суспільства.З метою виділення системних дій учителя та 

учнів попередньо важливо визначити етапи розробки обраного 

проекту. Обов’язковою вимогою є те, що кожний етапроботи повинен 

мати свій конкретний продукт. Системи дій вчителя та учнів на різних 

стадіях роботи над проектом, на думку І. Мовної, можуть мати такий вигляд 

[7, с. 240]: 

Таблиця 1 

Стадії Діяльність вчителя Діяльність учнів 

1. Розробка проектного 

завдання 

  

1.1. Вибір теми 

проекту 

Учитель відбирає 

можливі теми і 

пропонує їх учням 

Учні обговорюють тему і 

приймають спільне рішення 



 Учитель пропонує 

учням спільно 

відібрати тему 

проекту 

Група учнів спільно з 

учителем відбирає теми і 

пропонує іншим для 

обговорення 

 Учитель бере участь в 

обговоренні тем, 

запропонованих 

учнями 

Учні самостійно підбирають 

теми та пропонують 

класу для обговорення 

1.2. Виділення підтем 

проекту 

Учитель попередньо 

виокремлює підтеми і 

пропонує учням для 

вибору 

Кожен учень вибирає собі 

підтему або 

пропонує нову 

 Учитель бере участь в 

обговоренні з 

учнями підтем 

проекту 

Учні активно обговорюють і 

пропонують варіанти підтем. 

Кожен учень вибирає одну з 

них длясебе (тобто вибирає 

собі роль) 

 

1.3. Формування 

творчих груп 

Учитель проводить 

організаційну роботу 

з об’єднання 

школярів, що вибрали 

собі конкретні 

підтеми і види 

діяльності 

 

Учні вже визначили свої ролі 

і групуються відповідно 

до них вмалікоманди 

1.4. 

Підготовкаматеріалів до 

дослідницької роботи: 

формулювання питань, 

завдання для команд, 

відбір літератури 

 

Якщо проект 

об’ємний, то вчитель 

заздалегідь розробляє 

завдання, питання 

для пошукової 

діяльності та 

літературу 

 

Окремі сильніші учні беруть 

участь у розробці завдань. 

Питання для 

пошукувідповіді можуть 

вироблятисяв командах з 

подальшим обговоренням 

групою 

 

1.5. Визначення форм 

вираження підсумків 

проектної діяльності 

 

 

Учитель бере участь 

в обговоренні 

Учні в групах, а потімусі 

разом обговорюють форми 

представлення результату 

дослідницької діяльності: 

відеофільм, 

альбом,натуральні об’єкти, 

екскурсія, презентація і т. ін. 

 

2. Розробка проекту 

Учитель консультує, 

координує роботу 

учнів, стимулює їх 

діяльність 

 

Учні здійснюють пошукову 

діяльність 



 

3. Оформлення 

результатів 

Учитель консультує, 

координує роботу 

учнів, стимулює їх 

діяльність 

Учні спочатку по групах, 

потім у взаємодії з іншими 

групами оформляють 

результати 

 

4. Презентація 

 

Учитель організує 

експертизу(н-д, 

запрошує як експертів 

батьків, членів громад 

та ін). 

 

Доповідають публічно про 

результати своєї роботи 

 

5. Рефлексія 

Оцінює свою 

діяльність за 

оцінками і активністю 

учнів 

Підбивають підсумки 

роботи, висловлюють 

побажання, 

колективнообговорюють 

виконану роботу 

 

Важливо пам’ятати, що вчитель повинен мати на увазі різні форми 

презентації проектів. Серед них для умов закордонної школи більш 

зручними, на нашу думку, можна вважати наступні:пізнавальну доповідь та 

демонстрацію в довільному вигляді;екскурсію (виступ-

подорож);інсценування (театралізовану дію);презентацію за допомогою 

Power Point;прес-конференцію.При цьому позиція вчителя має виглядати 

так: він – консультант, координатор проекту, іноді – експерт, але ця позиція 

не повинна бути нав’язливою, що дає змогу проявів достатньої самостійної 

діяльності учнів.  

Отже, проектна технологія має, порівняно з багатьма іншими, чимало 

помітних переваг, у тому числі при її використанні в національній 

закордонній школі: одночасне поєднання індивідуального та колективного 

навчання, можливість глибшої самореалізації, робота в команді; реалізація 

вікових потреб; активне використання інтернет-мережі, різних форм 

взаємодії; реалізація педагогіки співробітництва; націлення на конкретний 

результат; можливість  міжпредметної інтеграції; неформальний контроль за 

рівнем досягнень учнів. Саме тому вміння застосовувати проектну 

технологію в педагогічній діяльності, наприклад, в українських школах 



Естонії вважають показником високої кваліфікації вчителя, його 

прогресивної методики навчання та розвитку учнів.  

Досить дієвими в умовах діяльності закордонної школи, особливо в 

роботі «рідних», «елементарних», недільних шкіл з їх конкретно-суб’єктною 

спрямованістю, можуть бути технології особистісно-орієнтованого 

навчання. Їх пряме завдання – розвивати індивідуальні та пізнавальні 

здібності кожного учня, виявляти та максимально використовувати 

суб’єктивний досвід дитини, допомогти особистості глибше пізнати себе, 

самовизначитися і самореалізуватися в навчальному процесі та в житті, а не 

формувати заздалегідь визначені якості [2, 616].При цьому навчальний 

процес побудований на організації діалогів учня тавчителя іцілеспрямований 

на спільне конструювання навчальної діяльності. У ході використання таких 

технологій обов’язково враховуються вибірковість учня до змісту, вигляду та 

форми навчального матеріалу, його особистісна мотивація, прагнення 

використовувати знання самостійно, в ситуаціях, не пов’язаних з навчанням. 

Оскільки центром уваги тут є дитяча особистість, то методична основа цих 

технологій полягає в індивідуалізації і диференціації навчання. Так, характер 

опрацювання матеріалу повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктного 

досвіду учня; виклад знань вчителем повинен бути спрямований не лише на 

розширення обсягу, структуризацію, узагальнення, але і на перетворення 

наявного досвіду учнів; під час навчання необхідно постійно узгоджувати та 

уточнювати цей досвід зі змістом знань, які пропонуються; активне 

стимулювання учня до самооцінної освітньої діяльності повинне 

забезпечувати йому можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження 

під час оволодіння знаннями; навчальний матеріал повинен бути 

організований так, щоб учень мав можливість вибору при виконанні завдань, 

забезпечуючи жвавий інтерес до матеріалів, які розглядаються; необхідно 

стимулювати учнів до самостійного вибору найбільш значущих (цікавих) для 

них форм і способів опрацьовування матеріалу; потрібно забезпечувати 

контроль не тільки результату опановування, але і самого процесу навчання, 



тобто тих трансформацій, які здійснює учень, засвоюючи матеріал; освітній 

матеріал повинен забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку 

навчання як суб’єктної діяльності [11, с. 200]. 

Позиція вчителя у процесах застосування особистісно-орієнтованих 

технологій – ініціювання суб’єктного досвіду навчання; розвиток інтересів 

кожної дитини; визнання самобутності та самоцінності кожного з учнів.Так, 

наприклад, чимало компонентів особистісно орієнтованих технологій 

знайшли втілення в «Адаптованій освітній програмі української недільної 

школи «Лелеки» національно-культурної автономії «Вербиченька» м. 

Нижнєкамська Республіки Татарстан. Її авторка, вчителька українознавства 

Л.В. Найденко, підкреслює це у пояснювальній записці до програми так: 

«…Великою проблемою для нас довго залишалася відсутність підходящої 

програми. Працювати доводилося за випадковими, які могли бути 

використані лише частково, складно в них було прослідкувати системність і 

послідовність, а особливо індивідуальні, особистісні підходи до учнів, які 

дуже важливі, враховуючи специфіку саме нашої освітньої роботи, 

різновіковий статус та дуже відмінний, а подекуди і відсутній рівень 

українознавчої підготовки учнів. Пропоновані Міністерством освіти і науки 

України програми складені у розрахунку на дітей, які вже добре володіють 

українською мовою, однакові за віком та пізнавальним досвідом, а тому ці 

програми передбачають переважно колективні форми освітньої діяльності. У 

Росії українських шкіл не так багато, як в Україні, в деяких програми взагалі 

відсутні, в інших так само незручні, як і ті, що маю я, у деяких школах мені 

елементарно відмовили у програмах, посилаючись на авторські права, а 

головне – школярі дуже різні за багатьма критеріями. Останнім часом 

доводилося працювати за адаптованою до наших умов українською 

програмою, розробленою у Сербії, але вона також лише частково підходить 

до освітніх умов українців Татарстану. Ці проблеми послужили приводом 

скласти власну програму викладу навчального матеріалу у розрахунку саме 

на наш татарстанський, дуже різний і цілком індивідуальний контингент 



учнів, на той накопичений дидактичний матеріал, який ми маємо, з 

урахуванням потреб саме нашої національної школи з учнями, кожен з яких 

потребує дуже особливого, справді індивідуально-орієнтованого підходу під 

час навчання в школі» [4, с. 38].Освітні завдання нижнєкамської програми 

спрямовані на забезпечення як загальних знань про Україну, її мову, 

літературу, особливості розташування та економіки, історичних, мистецьких, 

фольклорно-етнографічних засад, так і на формування знань про ті українські 

регіони, звідки походять батьки чи предки учнів. Педагогічна задача вчителя 

має на меті як виховання належності до української молоді Росії, 

пробудження національної самосвідомості, толерантності, так і любові до 

культури України та того краю, звідки походить родина переселенців, що 

сьогодні мешкають у Татарстані і до якої належить учень. Для засвоєння 

матеріалу індивідуальним способом програмою передбачено застосування 

прийомів, серед яких вирізняються аудіювання та індивідуальне 

прослуховування, засвоєння мовленнєвих форм, у тому числі говіркових 

компонентів, що стає у нагоді при відвідуванні родичів в Україні чи 

екскурсіях, перебуванні в літніх таборах на території України, а також 

діалоги, ігри, демонстрації, різні види читання, письмо, інсценізаційні та 

імпровізаційні форми, дискусії тощо – в залежності від віку школярів, 

поставленої вчителем мети та очікуваного навчального результату. 

Поруч з особистісно-орієнтованим навчанням знаходить місце і 

технологія особистісно-орієнтованого виховання,використання якої в роботі 

української закордонної школи теж може бути дуже доцільним. На 

переконання І. Беха, особистісно-орієнтоване виховання – це не система 

організованих,жорстко нормованих впливів педагога на дитину, що 

ігнорують їїволевиявлення і призводять до психологічного тиску на неї. В 

основі виховної моделі – педагогічна дія заклику до особистісної 

взаємодії,побудованого на милосердному ставленні вихователя до вихованця. 

У ційвзаємодії має розгортатися процес спрямованості дитини на її 

добродійнуповедінку [3]. Особистісно-орієнтоване виховання – це виховання 



в людини переживань,спрямованих до навколишнього світу, таких, що 

емоційно пережиті особистістю, постають потім її ціннісно-смисловими 

надбаннями.Переживаючи певні життєві події та образи, особистість таким 

чином освоює для себе культурний світ соціуму. У складному просторі 

переживань відбувається саморозвиток і самовизначення учня як повноцінної 

особистості. І. Бех підкреслює, що особистісно-орієнтований виховний 

процес є емоційно насиченим і суспільно значущим, спільним творчим 

життям педагога та вихованців, що відповідає їхнім соціогенним потребам. 

Лише особистісно-орієнтованому вихованню під силу досягнення 

особистісно-розвивальної мети, оскільки воно акцентує увагу на 

усвідомленні вихованцем себе як особистості, на вільному і відповідальному 

самовираженні. Така технологія спрямована на реалізацію сутнісної природи 

суб’єкта, коли основним життєвим кредо виявляється любов до інших. Це дає 

змогу особистості виходити за межі вузького, навіть національного, 

розширюючи коло свого «Я» до сприйняття загальних цінностей, розуміння 

міжнаціональної толерантності, позаконфліктності, духовної 

багатовекторності, усвідомлення проблем і бажань представників інших 

народів, переваг існування мультикультурного світу тощо. 

Розвиток особистості набуває оптимального характеру, якщо 

вихованець виступає суб’єктом виховного процесу. Особистісно-

орієнтований підхід ставить в центр цього процесу саме інтереси людини, її 

потреби та можливості, права окремого індивіда, його суверенітет незалежно 

від індивідуальних особливостей. Такий підхід, використаний учителем, 

потребує і того, щоб вихованець бачив у собі таку особистість, як і в людях, 

які його оточують. Так кожна людина, до якого б народу вона не належала, 

якою б не була в емоційному чи психологічному самовираженні, 

сприймається самостійною і самодостатньою цінністю, а не як суб’єкт, що 

прагне досягнення тільки власних цілей і переваг. До речі, на думку І. Беха, у 

процесі пізнання себе через інших людей важливими є як позитивні, так і 

негативні особистісні ознаки, вчинки, стосунки, що необхідно враховувати 



педагогу. Так, міжособистісні конфлікти, емоційні зриви можуть серйозно 

допомагати процесам самопізнання. Цей досвід не слід ігнорувати. Щоб він 

слугував у подальшому особистісному зростанню, його слід переживати, 

тобто знайти в собі сили здолати внутрішні суперечності і відновити 

втрачену духовну рівновагу. Пережити – значить зробити зусилля з 

перебудови психологічного світу, щоб знати смислову відповідність між 

свідомістю і буттям для підвищення осмислення життя [3]. Завдання учителя 

– сприяти такій перебудові, здійснюваній учнем. Це може бути очікуваним 

кінцевим результатом особистісно-орієнтованої технології, до того ж 

результатом, яким і вчитель, і учень зможуть пишатися. 

Зручною може бути в практиці діяльності закордонної української 

школи технологія програмованого навчання. Разом з тим, у роботі 

українознавчих «рідних» шкіл, мовних та народознавчих курсів, 

факультативів, культурно-освітніх центрів, системи додаткового 

(національного) навчання, репрезентованих у багатьох країнах світу, ця 

технологія навряд чи буде виправданою, оскільки вимагає дотримання 

системних принципів, а також використання матеріального забезпечення, не 

завжди наявногов роботі згаданих типів навчальних інституцій.Останні до 

того ж несистематичні за функціональною діяльністю. Разом з тим, 

технології програмованого навчання з успіхом можуть бути використані в 

практиці українських «двомовних» шкіл. У таких школах українська мова, 

література, історія, фольклор і етнографія, краєзнавство, мистецтво введені 

до сталого шкільного розкладу, вивчаються протягом тижня щоденно і 

визначені обов’язковими для опанування учнями. Особливості 

функціонування двомовних шкіл передбачають залучення складових 

національної освіти до загального шкільного компоненту. Наприклад, у 

Заозерній школі м. Томська (Росія) з таких складових концепція закладу 

передбачає українознавство, в структуру якого введені українська мова, 

література, історія та етнографія; у школі м. Штутгарда (Німеччина) наявні 

українська мова та література, в школах Вінніпегу (Канада) – мова, 



література, історія(у тому числі релігійна), фольклор; м. Тирасполя 

(Молдова) – мова, історія та мистецтво і т. ін.  

У чому ж зміст ідеї програмованого навчання? «Уявімо собі, – пояснює 

І. Малафіїк, – що учень вивчає тему з того чи іншого навчального предмета. 

Після її вивчення(самостійно або з учителем, удома або в класі, у 

навчальному кабінеті), щоб перевірити, як він її засвоїв, запропонуємо йому 

декілька запитань, пов’язаних зі змістом вивченого матеріалу.На деякі з них 

учень дає правильну відповідь, що є сигналом правильного засвоєння знань. 

А ось на деякі завдання учень дає неправильну відповідь. Що стало 

причиною того, що учень неправильно зрозумів матеріал або ж взагалі його 

не зрозумів, не може відтворити і не може застосувати? Проаналізувавши 

весь ланцюг навчальних дій учня, як за змістом, так і в процесуальному 

відношенні, ми не зможемо встановити, коли саме, в який момент процесу 

навчання, на якій думці учень зупинився в засвоєнні нового матеріалу або 

почав розуміти його неправильно. У кінцевому результаті навчальної 

діяльності (йдеться про негативний результат) не закладена інформація про 

те, на якому етапі засвоєння учень зупинився у русі від незнання до знання. А 

це означає, що учитель не може йому допомогти, отже, управління процесом 

засвоєння знань з боку учителя неможливе» [10].У цьому руслі головною 

ідеєю програмованого навчання є формування структури, змісту навчального 

матеріалу як таких собі «елементів інформації»: кожна тема розподіляється 

на окремі, логічно і структурно закінчені інформаційні частини – елементи. 

Останні заплановані у визначеній заздалегідь послідовності, відповідно до 

логіки змісту навчання. У разі, якщо учень виконав визначені йому навчальні 

дії, спрямовані на засвоєння елемента інформації, то йому пропонується 

завдання, на яке він має дати відповідь. Воно відповідає тільки конкретному 

елементу інформації. «…Учневі дається декілька варіантів відповіді, серед 

яких один правильний. Якщо він вибрав правильний варіант, йому 

дозволяється приступити до засвоєння наступного елементу інформації. 

Якщо вибір відповіді був неправильним, йому пропонують ще попрацювати 



над цим елементом або пропонують звернутися до таких джерел (підручник, 

додаткова література), які можуть допомогти правильно зрозуміти даний 

елемент знань.Після повторної, але вже правильної відповіді, учень 

приступає до наступного елемента інформації» [Там само].Зусилля учня 

щодо вивчення та засвоєння елемента, а також правильну відповідь на 

запитання вчителя прийнято в цій технології називати «кроком». Саме тому 

дехто з педагогів таку технологію називає саме «кроковою». Схематично 

«крок» має такий простий вигляд: 

Схема 3.3.1 

 

Схема елемента («кроку») технології програмованого навчання 

Які ще переваги «крокового» навчання? Працюючи з темою (кроком), 

учень засвоює знання «…у тому темпі, який обумовлений його природними 

задатками і наявним рівнем знань, умінь і навичок з певного навчального 

предмета» [18, с. 98]. Отже, ця технологія здатна не тільки створити умови 

для самостійного вивчення і засвоєння знань, але і враховує персональні 

особливості кожного суб’єкта навчання. Це «відкриває винятково великі 

можливості для здійснення внутрішньої диференціації» [10] навчального 

процесу.Необхідно враховувати в програмованому навчанні обсяг інформації 

окремих «кроків». Він повинен включати і можливість для повноцінної 

самостійної роботи учня, і час для осмислення матеріалу, й аналіз висновків 

опанованого. Як свідчить практика застосування «крокової» технології, 

оптимальна кількість «кроків», що приводять до бажаного результату, 

обмежується 14–15. Перевищена їх кількість (як і зменшена), рідко сприяє 

якості засвоєння знань учнями.«Крокове» навчання чимало функцій покладає 



на інформаційно-технічні засоби навчання, передусім на комп’ютерні 

технології. Практичне впровадження програмованої технології 

супроводжується повсякчас роздумами вчителя на кшалт: «чи не може 

комп’ютер, інтернет виштовхнути на другий план педагога і, отже, звести 

його роль до прикладної»?При цьому необхідно пам’ятати, що «…будь-яка 

машина – лише засіб, який допомагає учителеві організувати навчальний 

процес, а живе спілкування з учнем ніхто і ніщо не здатні собою замінити» 

[11, с.82]. 

Логічним є використання в різних типах українських закордонних шкіл 

елементів технологій диференційованого навчання і виховання.Як і будь-яка 

інша форма навчання, ці технології спрямовані на створення умов для 

розвитку особистості. У цілому диференційоване навчання та виховання 

передбачають використання різних методів організації навчально-виховного 

процесу на основі результатів психолого-педагогічної діагностики нахилів і 

здібностей учнів, а також врахування вчителем різниці наявної пізнавальної 

підготовки та учнівського віку. В умовах діяльності закордонних 

національних шкіл використання цих форм і методів, побудованих на 

індивідуальних особливостях учнів, створює незмінно позитивні умови для 

розвитку їх особистості. Звідси:побудова диференційованого навчання та 

виховання є неможливою без урахування учня як особистості з 

притаманними їй особистісними властивостями;навчання і виховання, 

засноване на диференціації, не є ціллю, це – засіб розвитку особистісних 

специфічних рис;тільки розкриваючи індивідуальні особливості кожного 

учня в розвитку можна забезпечити особистісно-орієнтований процес. 

Цікавість до пріоритетів диференційованого навчання підтверджує 

одна з поширених в українських школах за кордоном навчальних програм, 

що має назву «Рекомендацій для українських класів із вивченням мови 

національних меншин». Програма призначена для недільних шкіл з 

навантаженням 34 – 35 годин на рік, а також для шкіл з українознавчим 

компонентом у розрахунку від 35 до 105 годин. Реалізація програми одним із 



принципів називає організацію саме диференційованого навчання і 

передбачає наступне: «…можливість диференціації за віком і різною 

підготовкою учнів (що є доконаним фактом наших національних шкіл) у 

межах заявлених навчальних тем: запропоновані теми покликані 

систематизувати зміст навчання, але й індивідуалізувати його; разом з тим, 

позбавлення зайвої деталізації мовного навчального матеріалу дозволить 

залежно від рівня знань і вмінь учнів планувати навчальний матеріал, 

наближаючи його до специфіки опанування в іншоетнічних умовах» [21, с. 

3].Справді, основна функція диференційованої технології в навчально-

виховній діяльності – розкрити індивідуальність, допомогти їй 

удосконалюватися, набути інтерес до національно-культурних компонентів 

та стійкість щодо можливих викликів в умовах держави-донора. 

Диференціація зводиться також до вияву особистих можливостей кожного з 

учнів. При цьому важливим залишається те, що загальний рівень навчальної 

підготовки в національній школі повинен бути усередненим, приблизно 

сталим для всіх школярів. Розвиток особистості учня при використанні 

диференційованої технології має на меті забезпечити дітям вільний вибір 

навчання та виховання на варіативній основі відповідно до стандартів 

(середній рівень) тієї програми, якою користується учитель закордонної 

школи. Разом з цим, диференціація передбачає і не стандартизовану частину, 

яка багато в чому виходить за межі стандартів і має на увазі широкий вибір 

освітніх напрямів, що реалізуються самим учнем, його батьками, 

рекомендаціямивчителя і є, таким чином, рефлексією на замовлення самої 

особистості, прагненням готовності її до пізнання і саморозвитку. 

Диференціація повинна бути гнучкою, що дозволяє учителеві підходити 

індивідуально до кожного учня і при цьому сприяти об’єднавчим процесам 

серед дітей, активізації класу та дотримання «єдності вимог». Навпаки, як 

показує практика, здійснення лише «єдності вимог» без урахування 

особливостей особистісного розвитку гальмує продуктивність навчання і 

виховання учнів, постає причиною їх знецікавлення. Це є найбільш 



негативною оцінкою діяльності закордонної школи, яка здійснює свій 

навчально-виховний процес у складних умовах наявності асиміляційних 

загроз.  

Отже, реалізація диференційованих технологій буде вимагати від 

учителя:вивчення індивідуальних особливостей і можливостей 

учнів;визначення критеріїв розподілу учнів на групи та індивідуально;вміння 

удосконалювати навички у процесі індивідуальної роботи;перспективного 

планування діяльності (індивідуального і групового);вміння замінити 

малоефективні прийоми більш раціональними, здатними «працювати» на 

кінцевий результат технології. 

Останнім часом українські вчителі Європи та Росіїусе частіше 

захоплюються вивченням заокеанського досвіду технологій 

диференційованого навчання, що застосовуються в державних і приватних 

двомовних школах Австралії, США і Канади. У навчальних закладах США, 

наприклад, практикують розподіл учнів на чотири категорії, відповідно до їх 

розумових здібностей: 1) високий рівень (дорівнює 110 балів і вище). 

Залежно від кількості балів за спеціальними тестами IQ, учні цієї категорії 

класифікуються як дуже здібні (110–119), незвичайні (120–139) і обдаровані 

(140 і більше); 2) середній рівень (дорівнює 90—109 балів); 3) рівень, нижчий 

за середній (дорівнює 70—89 балів). Сюди належать діти із затримкою в 

розвитку (80—89) і межовими порушеннями інтелекту (70—79); 4) розумово 

відсталі діти (нижче 70 балів) [16, с. 78]. Відповідно до цього вчитель і 

диференціює навчально-виховну роботу в класі або групі. До того ж 

принциповою відмінністю двомовної американської школи є відсутність 

єдиних вимог до знань учнів. 

На сьогодні практичне використання цього досвіду в діяльності 

українських шкіл, наприклад, у Росії не видається можливим, оскільки 

переважна кількість національних освітніх форм в країні представлена 

недільними школами, навчальними факультативи, курсами різного 

спрямування тощо, де учнівський контингент надто розмаїтий за віком, 



знаннями, інтересами, рівнем підготовки, національно-культурною 

належністю, що здебільшого вимагає не стільки групових форм 

диференціації за певними критеріями (наприклад, розумові здібності учнів), 

скільки суто індивідуальної роботи учителя з учнем. 

Надзвичайно важливим в організації навчальної діяльності української 

закордонної школи після мовно-комунікативного навчання є вивчення 

учнями історії Батьківщини. В усіх типах національних шкіл історія 

пропонується обов’язковою дисципліною, тим більше, що її опанування тісно 

пов’язане з аналізом та оцінками ціннісного гатунку (минулого і сучасності, 

рідної країни та держави-донора, т. ін.), елементи яких, як правило, наявні в 

програмах учителя закордонної школи. При вивчення історії України в 

школах української діаспори цілком можливо, на нашу думку, звернутися до 

деяких аспектів (насамперед ідей «об’єктивного творчого пошуку») 

технології Ю. Троїцького, гнучко використавши її в контексті особливостей 

конкретного навчального закладу. Згадана технологія, на відміну від усе ще 

поширених у країнах пострадянського простору методик традиційного 

навчання з їх репродуктивними способами засвоєння, передбачає можливість 

розвитку в дітей творчих пошуків об’єктивного історичного знання. 

Навчальний матеріал з історії, звичайно, значно відрізняється від матеріалу 

інших навчальних предметів, наприклад, рідної мови з її чіткимиправилами 

ретрансляції, художніх текстів з рідної літератури, що вимагають 

формування навичків читання, аспектів естетичного пізнання твору тощо. 

Тобто вивчення матеріалу з рідної історії не можна організувати на тих же 

принципах. Частіше школярі мають підручник, атлас або книгу з історії, в 

яких зібрані деякі факти і пропонується їх авторське тлумачення.Діяльність 

учнів зводиться до читання і переказу текстів. Цей підхід не передбачає 

жодної творчої предметної діяльності. До того ж пояснення авторами книг 

тих чи інших історичних подій може в умовах закордонної школи мати 

застарілий або ж неприйнятний бік, оскільки в деяких країнах окремі явища 



історії в офіційному полі (освітньому просторі держави) можуть мати цілком 

інше тлумачення, ніж в Україні.  

Саме компенсувати відсутність творчої предметної діяльності на 

уроках, наблизити дітей до самоаналізу явищ історії – основна мета 

технології, запропонованої Ю. Троїцьким. Учням при цьому залучаютьсядо 

самої суті предметної діяльності – зосередитися на добуванні фактів (за 

допомогою вчителя) та їх аналізу безпосередньо з першоджерел. На думку 

автора технології, головною причиною, яка перешкоджає розвитку творчого 

мислення при вивчення історії, є підручник: «…навіть хороший, періодично 

оновлюваний підручник сприяє консервації 

застарілих історіографічних концепцій» [20, с.29]. Але найголовніше – в 

системі школи постійно зберігається і відтворюється консервативнасистема 

взаємовідносин:підручник – учитель – учень. У цій системі передбачається, 

що підручник є вищим носієм істини, вчитель – авторитетний його 

коментатор, а учень – старанний слухач. До того ж Троїцький вважає,що 

підручник дає вчителю впевненість, що йде не від власних знань, а від 

авторитетного, так би мовити, загальноприйнятого тексту. Автори цього 

тексту повністю знімають з учителя відповідальність за якість роботи. Учень 

же звикає до механічного прослуховування та відтворення чужого. У 

результаті уроки історії не надто сприяють розвитку творчого мислення, яке, 

на думку Троїцького, може бути сформоване лише в самостійній розумовій 

діяльності. Таким чином, щоб така діяльність здійснювалася, необхідно 

відмовитися від готових рекомендацій та навчити дітей володіти вміннями і 

навичками історичного пізнання [15, с. 76–77].  

Як можна компоненти цієї технології залучити до роботи української 

закордонної школи? Ю.Троїцький переконує, що учня насамперед необхідно 

поставити в позицію творця предметної реальності, перейти від репродукції 

до творчості. Крім того, слід відмовитися від тверджень про те, що засоби 

навчання з історії несуть якусь безумовну істину і тут не припускається 

зіткнення думок, дискусії, різкі оцінки, пошук історичної істини.  

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Особливої актуальності це набуває в умовах освіти мультикультурного 

закордоння, де можуть бути репрезентовані різні історичні позиції та 

тлумачення щодо конкретних історичних фактів. У результаті в межах 

технології Троїцького пропонується відмова від готового сюжетного 

планування роботи вчителя і організація навчання на засадах, що 

передбачають оптимізацію творчих основ учнів та самоаналізу. Відповідно 

відбувається і прагнення до формулювання власних висновків, побудованих 

на самоаналізі. Структура навчання може отримувати такий вигляд:  

Схема 3.3.2 

 

Структура навчання за технологією Ю. Троїцького 

Тема – це неодмінний елемент навчальних програм, але він не відіграє 

принципової ролі. Загалом набір тем є рухливим і змінюється в залежності 

відпропозицій учителя. До того ж це дуже зручно в несистематичних школах 

(н-д, недільних, суботніх). Ключові проблеми – це частина програми, яка 

відображає концепції, проблеми, що перебувають в центрі уваги професійних 

істориків щодо обраної теми. Висвітлення ключових проблем учителем 

дозволить почути репліки та оцінки дітей, які вони намагаються дати цим 

проблемам іспіввіднести їх з тими інтерпретаціями, які пропонуються 

професійними істориками. Тексти – це та частина навчання, яка забезпечить 

учителю безпосередньо діалог з учнями. Основним принципом тут є робота з 

текстами досліджуваної теми. При цьому у своїх працях Ю.Л. Троїцький 

уточнює те, що «текст має розумітися не в загальноприйнятому, а в 

семіотичному сенсі: це і залишки житла, предмети побуту, живопис тощо – 

усе це текст» [19, с. 3]. Розумові та поведінкові стратегії дітей виступають 

певною заміною вмінням та навичкам. Стратегії формулюються 



безпосередньо учнями. У цьому випадку дитина виступає активним 

суб’єктом, а не об’єктом, на який спрямована виробнича активність педагога. 

Робота з текстами ставить дітей у ситуацію вибору, і стратегія розглядається 

як ланцюг вчинків школярів, що має на меті в роботі здокументами пошук 

справді об’єктивної істини. З використанням такої технологічної схеми 

полегшується введення учителем закордонної школи тих історичних тем або 

постатей вітчизняної історії, котрі можуть сприйматися дітьми неоднозначно 

внаслідок особливостей історіографічної позиції, прийнятої в основній школі 

держави поселення. У цьому випадку школярі, опрацьовуючи документи, 

самостійно пробують аналізувати та оцінювати історичне явище. Учитель 

виконує роль партнера в цих пошуках і за необхідності уточнює та коментує. 

Цілком прийнятним в закордонній українській школі, у тому числі в 

пострадянському просторі, може бути застосуваннятехнології виховання 

скаутів, побудованої на засадах національно-патріотичного, громадянського 

виховання молоді. Останнє, як зазначає С. Гончаренко, включає в себе 

«…моральну і правову культуру, яка виражається в почутті власної гідності, 

внутрішньої свободи, дисциплінованості, у повазі і довірі до інших громадян 

і до державної влади… поєднанні патріотичних, національних та 

інтернаціональних почуттів» [5, с. 75]. І далі: «…основні риси громадянина 

закладаються в дитячому, підлітковому,юнацькому віці на основі досвіду, 

набутого в родині, школі, соціальномусередовищі, і в подальшому 

формуються протягом усього життя людини» [Там само].Розглянемо основи 

технології виховання в скаутських організаціях кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

Скаутинґ – виховний рух молоді, спрямований на особистий розвиток, 

в його основі лежить спеціально розроблена система виховання [Там само, 

с.306]. Скаутські організації мають віковий поділ (кабскаути – діти 6–10 

років; скаути –від 11до15; ровери –від 16 до 20 років), хоча часто він є 

умовним. Основи скаутинґу закладено в правилах скаутського руху та 

Конституції всесвітньої організації скаутів. Перша редакція Конституції була 

прийнята 1922 р., а в кінці ХХ ст. значно удосконалена. Це було здійснено 



відповідно до оновлення сучасних умов буття, які стрімко змінюються. Одна 

із статей Конституції підкреслює мету скаутського руху: «…сприяти 

розвиткові молодих людей, якнайповнішому розкриттю їхніхфізичних, 

розумових, і духовних потенцій як особистостей, так івідповідальних 

громадян та членів національних і міжнароднихспільнот» [6, с.12].Отже, у 

скаутській організації особистість покликана розвивати свої здібності. 

Засновник скаутського руху Р. Бейден-Пауел уважав, що прикметами 

особистості і громадянина є характер, здоров’я, фахова освіта, що 

обов’язково забезпечуєподальше зростання, готовність і практику служіння 

[8, с.15].Скаутинґ побудований на трьох основних принципах: обов’язок 

перед іншими, обов’язок перед собою і обов’язок передБогом». Ці принципи 

«дають змогу молодій людині вирішувати питання її існування всуспільстві 

та відповідальності за свій розвиток. Скаутинґ допомагає людині розвинути 

свої потенційні здібності, сприяє процесу самореалізаціїособистості» [6, с. 

116].  

Технологія виховання скаутів – це засоби і методичніприйоми, 

спрямовані на виконання поставленої мети. Така технологія визначена 

системою поступової самоосвіти, навчанням і вихованням черездіяльність, 

участь у малих групах під керівництвом дорослих, використання 

різноманітних програм, які стимулюють активну діяльність.Дуже важливим 

чинником виховання скаутів є громадянський розвиток членів організації, а 

саме громадянська активність, спрямована на служіння народу, людям та 

ініціативна участь у соціальній практиці. Також значне місце у формуванні 

цієї технології посідають скаутська іпластова програми. Вони складаються з 

певної кількості завдань, якімолодь повинна виконати у визначений час для 

самоствердження, а також довести якзасвоєно матеріал, чисформовано риси, 

щовідповідають вимогам організації. Програми, як правило, передбачають 

оволодіння корисними знаннями з історії, географії, екології, 

українознавства, скаутської ідеології,практичними вміннями з основ 

табірництва і спорту. Програми поділяють усю діяльність скаутів на на три 



етапи [14, с.4].Після їх опанування, виконавши всі вимоги, молоді люди 

підвищують свій статус скаута. На засвоєнні етапів діти здобувають знання 

урезультаті виконання проектів, серед яких можуть бути самостійні заняття, 

організація змагань, свят, ігор, бесід, дискусій тощо. У цілому таких проектів 

в етапі планується близько десяти. Серед потенційних тем проектів 

можливий розгляд проблем діяльності українських громад та молодіжних 

організацій, звичаїв татрадицій, спільна добра справа, толерантність, 

суспільна служба, поширеннявідомостей проУкраїну, екологічні проблеми, 

опікування молодшими, людьми з вадами, волонтерство. Наприклад, 

програми проектів українських скаутів в Європі передбачають засвоєння 

відповідальності щодо суспільного життя, прагнення до єдності, формування 

вміння критичного ставлення до себе, поєднаного з природою способу життя, 

готовності творчості, праці, відпрацювання фізичних навичок. Для вікової 

групи «Rover» (найстарші) передбачено, щовони повинні бути 

відповідальними, толерантними до спільноти талюдей, ознайомленими зі 

звичаями та традиціями представників інших(насамперед 

європейських)країн, цінувати кожну особистість, бутиготовими знайти своє 

місце у спільноті країни та національній громаді [6, с. 99–106]. 

Ще одним важливим засобом технології виховання скаутів є 

«вмілості». Це перелік тих завдань, які повинні поглибити знання та вміння в 

певній галузі. Молоді люди самостійнообирають з«вмілостей» ті, які вони б 

хотілививчити. Виконавши вимоги «вмілостей», вони отримуютьвідзнаку із 

зображеннями, які символізують опановану галузь знань. Виконання 

«вмілостей» (амбасадор, побратимство, піклування дітьми, журналістика, 

мистецтво, історія, знавець рідної мови і т. ін.) закладають основи виховання 

у дітей-скаутів.  

Також, крім «вмілостей», посилює виховний потенціал і особливе 

ставлення скаутів до державної та скаутської символіки. Під час проведення 

заходів, наприклад, з’їздів, національних свят, таборів, занять дуже активно 

користуються прапорами, гімнами, спеціальним одягом, емблемами тощо. 



Так формується повага до символів, що є дотичними до обраного способу 

життя, національної належності та особистих переконань. Досвід, подібний 

до українського скаутингу в Європі, цілком можливий для 

здійсненнявиховних технологій у середовищі національних молодіжних 

організацій чи в українських школах в усьому світі. 

Якість соціальної позиції учня закордонного навчального закладу в 

сучасних умовах визначається не стільки рівнем його знань (про що 

турбується основна школа країни-донора), скільки інтелектуальним і 

творчим потенціалом дитини. Виникає соціальна потреба у формуванні 

творчої особистості, яка зможе розв’язати як щоденні, так і більш широкі 

завдання, що забезпечують не просто буденне життя, але і здатність протидії 

асиміляційним процесам, розуміння свого родоводу, гордість національної 

належності тощо. Виховання такої особистості вимагає створення специфіки 

навчально-виховного процесу, інших, порівняно з основною школою, 

структур шкільних колективів, зручних освітніх технологій. 

Однією з таких форм може бути використання технологіїшколи-

родини.Стратегічна мета діяльності школи-родини – допомогти дитині у 

розвитку її особистості. При цьому технологія школи-родини побудована на 

розумінні того, що дитина – найбільша цінність, що виховується за законами 

роду, нації, з врахуванням її прав; батьки (родина) – найбільша моральна 

цінність, своєрідний оберіг моралі та духовності. У співпраці з батьками 

школа виховує в дітей почуття честі роду, відповідальності за сім’ю, 

усвідомлення історії родини як частини історії народу. Учитель – патріот, 

професіонал, який створює дух творчості, партнерства в школі, спрямовує 

діяльність учня, вчить мистецтва життєтворчості. Навчально-виховний 

процес здійснюється на основі національних і загальнолюдських цінностей, 

народної педагогіки, філософії родинності і будується на визнанні цінності 

кожної молодої людини [12].Саме родина є першою школою виховання, де 

плекаються моральні риси, шануються звичаї, традиції, зберігається пам’ять 

роду. Без сім’ї, батьків виховати молоду здорову людину неможливо. 



Звідси:школа-родина – це форма координації зусиль батьків і педагогів у 

вихованні дітей;школа-родина – тип навчального закладу, який максимально 

наближений до дому;школа-родина – навчальний заклад, в якому усі діти 

перебувають в центрі уваги, а батьки, вчителі –наставники;школа-родина – 

духовний, культурний, освітній центр української громади за кордоном. 

У школі-родині значна увага приділяється формуванню активної 

особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою 

знань про природу, людину і суспільство, почуттям національної 

самосвідомості. Навчальний процес може бути побудований на використанні 

інваріантної та варіативної складових навчального плану, складеного на 

основі типових програм, прийнятих для закордонних українських шкіл або ж 

авторських. Варіативна частина формується відповідно до інтересів школи і 

може, зазвичай, включати курси «Українознавства», «Основ комп’ютерної 

грамотності», «Української мови», «Історії та культури України», 

індивідуальні та групові консультації, факультативи та предмети за вибором 

учнів. Варіативне навчання дає можливість дітям отримати особистісно-

орієнтовану освіту, виходячи з їх здібностей та зацікавлень.Інваріантна 

частина діяльності школи-родини передбачає поглиблення і розширення 

опанування шкільними предметами суспільно-гуманітарного та природничо-

математичного циклів, часто з доповненням їх елементами національної 

культури. Такий додаток до шкільних програм і підручників сприяє 

збагаченню фактичного матеріалу цікавими даними, перетворює увесь 

процес навчання на значно цікавіший і змістовніший. 

Школа-родина, як правило, будує діяльність на 

принципахдемократизації, гуманізації, 

родинності.Демократизація передбачає співробітництво школи з батьками, 

національними осередками.Школа відкрита для всіх, хто бажає з нею 

співпрацювати. Гуманізація означаєнавчання на засадах українознавства, 

увагу до духовного, психічного здоров’я дитини.Родинність прищеплює 

орієнтацію на родинні цінності: працьовитість, ініціативність, рівність, 



милосердя, щирість, любов до батьків, краю, історії народу, шанування 

старших, правдомовність, різноманітність, збереження честі роду, 

демократизм стосунків з людьми, доброту, повагу до країни мешкання та 

його народу.Серед освітньо-виховних завдань технологія школи-родини 

передбачаєстворення комфортності для учнів в процесі освітньої діяльності, 

вдосконалення індивідуальної роботи з учнями для розвитку їх 

здібностей;забезпечення умов для самореалізації особистості;виховання рис 

патріота України,шанобливого ставлення до родини, поваги до рідної мови, 

національних цінностей;розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією; вихованняповаги до символів 

України, прав і свобод людей, відповідальності за свої дії; виховання засад 

здорового способу життя.Кінцевий результат технології школи-родини – 

створити своєрідний родинний мікроклімат, який допомагає на уроках, на 

перервах, у невимушених бесідах і спілкуванні створити таку атмосферу 

життя, яка ріднить. Спільна мета, завдання і робота можуть настільки 

зближувати, що шкільний колектив справді нагадує сім’ю, у якій панують 

радість, бажання допомогти, виявити співчуття, спільно опанувати знання і 

вміння. Технологія ставить чимало вимог до отримання за допомогою 

навчання і виховання в школі-родині кінцевих результатів. Зокрема 

прослідковується прагнення сформувати здорову, збагачену, виховану, 

конкурентоспроможну, толерантну особистість, яка зуміє визначитися у 

довкіллі та знайти своє місце у суспільстві своєї країни завдякинаявності 

набутих нею родинних цінностей. 

*** 

Останнім часом в українській освіті, у тому числі і закордонній,серед 

дітей усе частіше знаходять прояв ознаки децелеративних змін, що означає 

масову затримку фізичного та психологічного розвитку школярів. Причини 

цього явища численні та поширені: соціальний тиск та наслідки екологічних, 

техногенних катастроф, різні види фрустрації, надлишкова інформатизація, 

емоційні стреси, неадекватні стани, набуті соціально-психологічні та 



психічні дефекти. Ситуація ускладнюється наявністю в сучасності значної 

кількості міграцій, появи численних переселенців, біженців, великої кількості 

дітей-сиріт.Усе це впливає на постійно зростаючий розрив між потенційним 

рівнем засвоєння навчального матеріалу і наявними соціально-

психологічними впливами на дитину. Така ситуація зобов’язує нас постійно 

переглядати своє ставлення до навчально-виховних технологій як до 

інструментарію навчально-виховного процесу та актуалізувати їх вивчення 

та практичне застосування. 
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РОЗДІЛ 9 

 

Молодий учитель в Україні: історія і сучасність 

 

ХХІ століття висуває нові вимоги до економіки, політики, особистості, 

визначає плани на майбутнє, істотно підвищує роль освіти у нашому 

суспільстві. Перед національною професійною освітою постають нові 

завдання з підготовки спеціалістів високого рівня кваліфікації, який 

http://nsk.fio.ru./festival/docs/polat.htm
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


відповідав би європейським та світовим стандартам. Розвиток системи 

педагогічної освіти акцентує увагу на формування вчителя-професіонала, 

здатного адаптуватися до змінних умов соціуму, до саморозвитку, 

самоосвіти, самопроектування, навчатися впродовж життя.  

У стратегічних і законодавчих документах, що визначають напрями 

розвитку освіти в Україні (Національна стратегія розвитку освіти в Україні 

на 2012-2021 роки, Концепція розвитку освіти в Україні на 2015-2025 роки, 

Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні, Закони України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність» тощо), 

наголошено на ключовій ролі вчителя в суспільстві, удосконаленні його 

педагогічної майстерності, фахової компетентності, сприянні інноваційному 

розвитку, стимулюванні потреби в загальній та професійній самоосвіті, але, 

нажаль, не акцентується увага на особистості молодого вчителя, 

запровадженні системи роботи з відповідною категорією педагогічних 

працівників.  

Однією з найбільш важливих соціально-психолого-педагогічних 

проблем сучасного суспільства є проблема практичного входження в 

педагогічну професію, активного включення у систему діяльності 

випускників педагогічних навчальних закладів. Професійне становлення 

молодого вчителя (вчителя-початківця – використовуємо як синонімічне 

поняття) – це тривалий і напружений процес, який починається задовго до 

його першого входження до шкільного класу.  

Сутність етапу професійного становлення полягає в тому, що індивід, 

прийнявши на себе професійну роль учителя, лише розпочинає освоєння 

функціонального змісту професійно-педагогічної діяльності. Набутий у 

навчальному закладі теоретичний потенціал молодого вчителя має бути 

реалізованим у шкільній практиці. Провідною психологічною тенденцією 

особистості, що оволодіває професією, є потреба до самоствердження у 

системі нових для себе стосунків. Молодий учитель уже сам має організувати 



і регулювати діяльність учнів, тобто стає суб'єктом нової для нього 

професійно-педагогічної діяльності.  

Різні аспекти проблеми професійного становлення вчителя у перші 

роки його діяльності стали предметом наукових пошуків багатьох вчених: 

особливості професійної адаптації молодих учителів (С.Г. Вершловський, 

Н.В. Кузьміна, О.Г. Мороз, О.К. Маркова, В.А. Семиченко, О.Г. Солодухова 

та інші); різні аспекти професійного саморозвитку вчителя-початківця (І.Д. 

Бех, В.Г. Кремень, Н.Г. Ничкало, Г.О. Балл, В.В. Рибалка та інші); розвиток 

та саморозвиток педагогічної майстерності вчителя (І.А. Зязюн, О.А. 

Лавріненко та інші); становлення професійно-педагогічного спілкування 

(Г.О. Балл, В.М. Галузяк, В.О. Кан-Калік, О.М. Семеног, Н.В. Чепелєва, Т.С. 

Яценко та інші).  

Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, 

присвячених проблемі професійного становлення молодого вчителя, вона є 

ще невирішеною, що спричинено невизначеністю статусу зазначеної 

категорії вчителів, складністю феномену  професійного та особистісного 

розвитку молодого вчителя. 

Обґрунтовуючи дефініцію «молодий учитель», сучасні вчені 

пов’язують її з віковими межами, конкретним хронологічним віком, 

особливостями професійної діяльності.      

Так, В. Радул, досліджуючи проблему соціальної зрілості молодого 

вчителя, вважає, що молодий учитель – це той учитель, який безпосередньо 

впливатиме на учнів протягом найближчих десятків років, та визначає його  

віковий період – від 18 до 25 років  [17, с. 14].                     

 І. Жерносек, розглядаючи питання внутрішньошкільної науково-

методичної роботи загальноосвітньої школи, зауважує, що особливе місце в 

процесі професійного становлення молодого вчителя займає післявузівський 

етап, перші роки роботи в школі – процес «входження в професію». Вчений 

переконаний, що з перших уроків, перших позакласних заходів молодий 

вчитель відповідає за навчання і виховання учнів, тому, на відміну від 



молодих спеціалістів інших професій, не може бути початківцем, в нього такі 

ж обов’язки та вимоги до нього, що й в колег з великим педагогічним стажем 

[5, с.54].   

Т. Чувакова, дослідниця професійного становлення молодого вчителя у 

США, відносить до молодих вчителів педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів України віком до 30 років, називаючи 

їх інтелектуальним і духовним потенціалом, скарбницею вітчизняної освіти в 

умовах її інтеграції, вважаючи цю категорію освітян мобільною, дієвою, 

найбільш схильною сприймати зміни і брати в них активну участь  [24]. 

На думку О. Мороза молодий вчитель – це починаючий вчитель, 

випускник педагогічного навчального закладу, професійна адаптація якого є 

соціопрофесійною макрокомпонентою адаптації як феномену планетарного 

масштабу [13, с. 296]. 

Вивчаючи проблему розвитку психолого-педагогічної компетентності 

молодих учителів, Н. Лісова констатує, що у становленні молодого вчителя і 

формуванні його творчого пошуку значимими є перші роки педагогічної 

праці. Тому зауважує на важливості того, «аби у цей період для нього були 

створені всі необхідні умови для успішної адаптації до професії та 

ефективного стимулювання творчої активності» [11, с. 158].                            

О. Шевченко, досліджуючи проблему професійного розвитку молодого 

вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти, доводить, що саме 

перші три роки професійної діяльності вчителя визначають характер його 

подальшого професійного буття, є найбільш сензитивними для зовнішнього 

впливу [26, c.1].  

Спираючись на дослідження проблеми професійного становлення 

молодого вчителя Б. Дьяченка та М. Сметанського, М. Максимець вважає, 

що термін «молодий вчитель» вживається у двох головних значеннях: по-

перше, «молодий вчитель» - це визначення хронологічного віку в онтогенезі; 

по-друге, «молодий вчитель» – це категорія молодих спеціалістів, які 

закінчили вищий навчальний заклад і починають самостійну професійну 



діяльність. За М. Сметанським, професійне становлення молодого вчителя 

припадає на вік від 23-25 до 28-30 років [12].  

Отже, насамперед вчені співвідносять категорію «молодий учитель» із 

віковим періодом «молодість». В аспекті нашого дослідження буде цікавою 

характеристика цього поняття. Згідно з тлумачним словником української 

мови молоддю називають молоде, підростаюче покоління, юнацтво, юнь [16, 

с. 219]. Молодь є тією групою суспільства, яка має великий трудовий 

потенціал і здатна забезпечити прогресивний розвиток економіки країни. 

Підставами для виокремлення молоді в окрему групу є вік, статус, рольові 

функції. Науковці по різному трактують це поняття, зокрема: «молодь – це 

покоління людей, які проходять стадію соціалізації, отримують освіту, 

засвоюють професійні, культурні та інші соціальні функції» (В. Лісовський); 

«молодь – соціально-демографічна група, що виокремлюється на основі 

сукупності вікових характеристик, особливостей соціального статусу, і є 

обумовленою соціально-психологічними властивостями» (І. Кон); «молодь як 

соціальна спільнота – це сукупність людей молодого віку в усіх сферах їх 

діяльності і виявах їх духовного життя» (С. Теремко).  

У давньому Китаї молоддю вважали осіб до 20 років, давньогрецький 

філософ Піфагор визначав молодість у межах 20-40 років, називаючи цю 

фазу життя «Літо життя», деякі сучасні вчені вважають, що вікові межі 

молодих людей дуже умовні, визначаючи їх вік від 13 до 30 років (підлітки – 

до 18 років, молодь – 18-24 роки, молоді дорослі – 24-30 років). У сучасній 

Європі молоддю вважаються люди до 24-х років, в Україні вік громадян, які 

офіційно вважаються молоддю, обмежений 35 роками і у 2015 році його 

планували знизити до 28 років (такі зміни було передбачено у «Стратегії 

державної молодіжної політики до 2020 року» (2013), але не були 

реалізовані).  

З поняттям «молодь» вчені пов’язують насамперед такі поняття, як 

«становлення молоді», «вибір професії», «професійне самовизначення», 

«професійна мобільність», «становлення молодого спеціаліста» тощо. У 



відомих періодизаціях життєвого становлення і розвитку особистості цей 

етап характеризується як: ефективне «вживання» в професію, досягнення 

ідентичності особистості з професією (К. Юнг); постановка чітких і точних 

цілей у професійному й особистісному житті, їх практичне досягнення (Ш. 

Бюлер); прагнення забезпечити в знайденому професійному полі стійку 

особистісну позицію (Дж. Сьюпер); удосконалювання в рамках обраної 

трудової діяльності, підвищення кваліфікації, формування індивідуального 

стилю діяльності (Є. Климов).  

Термін «молодий вчитель» прямо пов’язаний з терміном «молодий 

спеціаліст». Його офіційне використання є підставою для гарантування 

молоді соціальної підтримки. Слід зауважити, що цей термін також рідко 

вживається у нормативно-правових актах Україні і не має чіткого 

трактування. На нашу думку, його визначення важливе як для вироблення 

єдиного наукового уявлення про молодого спеціаліста, так і для з’ясування 

соціальних показників, які відображають специфіку його статусу. Молоді 

спеціалісти мають певні соціальні переваги: вони більш освічені, володіють 

новими професіями і технологіями, є носіями нового способу життя, завдяки 

своїм психологічним особливостям вони здатні швидше, ніж інші групи 

населення, оволодівати новими знаннями, які є необхідними в період 

переходу до ринкових відносин. Ця категорія фахівців вимагає особливої 

соціальної підтримки та соціального захисту як така, що перебуває в стані 

формування і утвердження життєвих позицій, складає більше половини 

працездатного населення держави, є її майбутнім.  

Дослідження ґенези терміну «молодий спеціаліст» дозволило з’ясувати, 

що за часів існування Радянського Союзу він був досить поширеним та 

вживаним. Необхідність виділяти особливий статус молодого спеціаліста 

державні органи влади усвідомили ще у 30-ті роки ХХ століття. У постанові 

ЦВК СРСР «Про покращення використання молодих спеціалістів» (1933) 

було встановлено, що всі молоді спеціалісти, які закінчили вищі і середні 

навчальні заклади, повинні направлятися на роботу за своєю спеціальністю 



та працювати після закінчення навчального закладу не менш ніж 5 років. 

Слід зауважити, що важливою турботою держави про молодих спеціалістів 

була наявність робочих місць, доступ до новинок науково-технічної 

літератури, допомога досвідчених спеціалістів та забезпечення житлом. 

Систему працевлаштування випускників професійних навчальних закладів 

вперше було проаналізовано в постанові Ради Міністрів «Про упорядкування 

та використання молодих спеціалістів, які закінчили вищі та середні 

спеціальні навчальні заклади» (1948). Критиці піддавалися міністерства і 

відомства, які направляли молодих спеціалістів на підприємства в міста, що 

були вже забезпечені кадрами вищої кваліфікації, залишаючи при цьому без 

уваги віддалені райони.  

Проблеми працевлаштування молодих спеціалістів, що були виявлені 

більш ніж півстоліття назад, коли діяла система офіційного направлення 

спеціалістів на роботу, актуальні і сьогодні, коли ринок праці 

саморегулюється і самостійний пошук роботи – завдання самих випускників 

навчальних закладів. У 1980 році Міністерство вищої та середньої 

спеціальної освіти СРСР затвердило «Положення про міжреспубліканський, 

міжвідомчий та персональний розподіл молодих спеціалістів, які закінчили 

вищі та середні спеціальні навчальні заклади», в якому визначило 

особливості статусу молодого спеціаліста. До такої категорії робітників 

відносилися випускники вищого та середнього спеціального навчального 

закладу, які закінчили повний курс навчання, захистили дипломний проект, 

здали державні іспити та були направлені на роботу комісією по 

персональному розподілу, впродовж трьох років після закінчення 

навчального закладу. Проблеми, пов’язані з укріпленням статусу молодого 

спеціаліста, залишалися актуальними для держави до початку 90-х років ХХ 

століття. Нажаль, «Положення про сприяння в працевлаштуванні 

випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-

виховних закладів України» (1994) втратило чинність у 2010 році [1]. 



Цікавим у вирішенні проблеми створення сприятливих умов для 

молодих вчителів вважаємо досвід Білорусії, де збережено гарантії для 

молодих спеціалістів – випускників білоруських вищих педагогічних 

навчальних закладів (розподілення, забезпечення житлом, право на пільговий 

кредит). На державному рівні розроблений «Комплекс заходів щодо 

залучення молодих спеціалістів та їх закріплення в навчальних закладах» за 

такими напрямами: підвищення престижу педагогічної професії;  аналіз 

кадрового потенціалу; профорієнтаційна робота на педагогічну професію; 

розвиток наставництва; адаптація; розвиток творчого потенціалу і реалізація 

творчих здібностей молодих спеціалістів;  організація культурно-дозвільної 

роботи; соціально-економічна підтримка молодих спеціалістів; 

інформаційно-організаційне забезпечення реалізації комплексу заходів, 

правове супроводження [1]. 

В Україні, навпаки, втрачені найважливіші положення статусу молодих 

спеціалістів, які довгі роки формувалися у законодавстві держави. У 

державних нормативно-правових актах існують лише визначення понять, що 

непрямо вказують на ознаки терміну «молодий спеціаліст». Узагальнюючи 

їх, можна зробити висновок, що «молодим спеціалістом» («молодим 

фахівцем») в Україні вважається випускник вищого чи професійного 

навчального закладу, який після навчання влаштовується на відповідну 

роботу за тією кваліфікацією, яку він набув під час навчання. Обмеження за 

віком при цьому не згадуються, він не є вирішальним показником. Слово 

«молодий» вживається стосовно професії, а не віку – «молодий» у професії. 

Законодавство України визначає, що статус молодого спеціаліста працівник 

має протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу [9]. 

Використовуючи таке узагальнення терміну «молодий спеціаліст»,  

визначимо поняття «молодий вчитель» («вчитель-початківець»). На наш 

погляд, молодий вчитель загальноосвітнього навчального закладу – це 

педагогічний працівник, який закінчив вищий педагогічний навчальний заклад, 



та працює три роки на посаді за спеціальністю, яку набув під час навчання, 

незалежно від віку, і починає самостійну професійну діяльність. 

Категорія «молодий вчитель» становить інтерес для держави у зв’язку з 

тим, що сучасною тенденцією розвитку сфери кадрового забезпечення є 

процес постійного збільшення кількості вчителів предпенсійного та 

пенсійного віку. З цим віком пов’язують період професійного старіння 

вчителя, спаду його професійної діяльності, синдрому «професійного 

вигорання». Зараз у навчальних закладах України працює 80 тисяч таких 

вчителів, що становить приблизно 17% від загальної кількості педагогічних 

працівників. За останні 10 років їхня кількість збільшилася на 15 тисяч осіб. 

Молодих вчителів зі стажем роботи до 3-х років нараховується лише 8,8%, 

13,7% тих, хто працює 3-10 років. У школах України працює 17,9% вчителів 

до 30 років та 23% вчителів віком від 31 до 40 років. Причому кількість 

вчителів до 30 років з кожним роком зменшується. Слід зазначити, що 

поширення серед педагогів синдрому «професійного вигорання» 

зумовлюється специфікою професійної педагогічної діяльності 

(відповідальність за розвиток підростаючого покоління, активна 

міжособистісна взаємодія, підвищена емоційна напруженість, недостатня 

соціальна оцінка тощо).  

Досліджуючи особливості педагогічної професії на початку ХХ 

століття, В. Зеньковський установлює норму вчительської роботи – 25 років 

у зв’язку з її надзвичайно тяжкими та нервовими умовами (в інших формах 

інтелігентної праці ця норма становить 35 років). Філософ зауважує, що 

більш ніж 15 років педагогу з дітьми працювати не можна, тому що 

накопичується втомленість, нерухливість, косність, стремління зупинитися 

на шаблоні, самовпевненість [7, с. 60]. 

Т. Зайчиковою побудовано модель детермінант виникнення синдрому 

«професійного вигорання» у вчителів, яка включає: 1) соціально-економічні 

детермінанти (економічна нестабільність; складні політичні процеси; 

інтенсифікація професійної діяльності; соціальний статус професії; рівень 



соціального захисту; рівень оплати труда тощо); 2) соціально-психологічні 

детермінанти (бажання працювати в обраній сфері діяльності; ставлення до 

взаємин у колективі; фактори ефективності праці тощо); 3) індивідуально-

психологічні детермінанти (особистісні: рівень тривожності, агресивності, 

фрустрованості тощо; соціально-демографічні та професійні: вік, стать, стаж 

професійної діяльності, сімейний статус тощо) [6]. 

Сучасна школа гостро потребує притоку молодих вчителів, які можуть 

прийти на зміну досвідченим педагогам та бути адекватними новій освітній 

ситуації і новим ускладненим умовам професійної діяльності. Для залучення 

молодих спеціалістів до педагогічної роботи необхідно закріпити їхній 

юридичний та соціальний статуси на державному рівні. Це дозволить: 1) 

уникнути проявів соціальної вразливості молодих людей, до яких 

відносяться: відсутність гарантії працевлаштування; відсутність досвіду 

роботи; низька заробітна плата; необхідність соціальної підтримки і 

соціального захисту тощо; 2) відчути себе захищеними, адаптуватися до 

нових умов суспільного життя.  

Соціальні умови безпосередньо та опосередковано включаються до 

механізму адаптації, виступають у якості об’єктивних передумов погодження 

потреб та інтересів молодого вчителя з обставинами, що дозволяють 

реалізувати основні вимоги особистості вчителя. Проявляється скрита 

перемінна – ступінь самостійності особистості вчителя, по відношенню до 

якої соціальні умови є формуючими чи супутніми. Хоча для молодих 

учителів більш фрустраційними є фактори, які безпосередньо пов’язані з 

професійною діяльністю, соціальна захищеність сприятливо позначається на 

професійному становленні.  Наприклад, в Україні існує парадокс системи 

оплати праці – двірники, прибиральниці та сторожі отримують таку ж 

зарплату, як вчителі (люди, яки п’ять років навчалися у вищому навчальному 

закладі), а іноді навіть і більшу, якщо порівнювати із платнею, на яку може 

розраховувати молодий педагог. Максимум, що отримує випускник 

педагогічного навчального закладу становить 1500-1700 гривень. Для 



порівняння, вчителі Німеччини заробляють близько 5000 євро, США – 4000 

доларів, Іспанії – 1500 євро, Польщі – 3360 злотих, Фінляндії – 2500 євро, 

Росії – 1700 рублів, Китаю – 590 доларів [22]. 

Слід відзначити, що ще на етапі професійної підготовки майбутніх 

учителів існують негативні тенденції, які стосуються особливостей 

формування мотиваційної готовності студентів до педагогічної діяльності. У 

майбутніх учителів зафіксовано відсутність яскраво вираженої спрямованості 

на педагогічну професію. Тільки 14% студентів впевнені, що вони будуть 

працювати вчителями. Ще 25% вказують, що «напевно будуть» (разом – 

39%). «Ще не вирішили» – 31%. І цілих 30% студентів, опановуючи 

педагогічну професію, зазначають, що вони за нею «працювати не будуть» 

чи «скоріш не будуть». Це є дуже тривожною тенденцією, оскільки не може 

йти мови про набуття готовності до професії, коли людина, що її опановує, 

не збирається після закінчення навчання за нею працювати чи не впевнена в 

цьому [10]. Чинниками цих кризових явищ є насамперед незадоволеність 

організацією праці, матеріальний стан молодої людини, сфера медичного 

обслуговування, становище у суспільстві, житлово-побутові умови тощо. 

Вирішення соціальних проблем молодого вчителя, пов’язане з закріпленням 

його соціального статусу, значною мірою сприятиме уникненню таких 

негативних явищ, як соціальна дезорганізація та дезадаптація, нестабільність 

педагогічних кадрів, їх плинність.  

Цікавими є результати дослідження рейтингів престижних професій, 

складених на основі відповідей учнів 9-11 класів і дорослих, науковцями 

Інституту соціальної і політичної психології НАПН України. 

Старшокласники, як і дорослі, головним чинником престижності професії 

вважають матеріальну винагороду, однак школярі, на відміну від дорослих, 

більше пов’язують престижність професії з її  корисністю для суспільства, 

можливості приймати впливові рішення, мати швидке кар’єрне зростання і 

високі професійні досягнення. Шість із топ-десятки найпрестижніших (на 

думку як дорослої, так і учнівської вибірок) професій є професії лікаря, 



економіста, програміста, бухгалтера, держслужбовця та інженера. Нажаль, 

професія вчителя потрапляє в групу найбільш престижних професій тільки у 

дорослих [20, с.1165, 195].  

Підсумовуючи це, зазначимо, що молоді вчителі, випускники 

педагогічних навчальних закладів, заслуговують особливої державної уваги, 

тому що формують соціальну групу, якій належатиме  вирішення ключових 

проблем суспільного розвитку. Перші три роки професійної діяльності 

вчителя визначають характер його подальшого професійного буття. Саме на 

початкових етапах професійного становлення відбувається процес входження 

у професійну діяльність випускника вищого педагогічного навчального 

закладу, у ході якого здійснюється привласнення ролі вчителя, формується 

його професійна позиція, визначаються шляхи самореалізації у подальшій 

педагогічній діяльності. 

Становлення – це філософська категорія, що являє собою спонтанну 

мінливість речей і явищ, їхнє неперервне перетворення з одного в інше. 

Категорія становлення пов’язана з діалектичним поглядом на світ, у її основі 

лежить погляд на будь-які річ, явище як на єдність суперечностей – буття і 

небуття. Класичним представником концепції становлення вважають 

Геракліта, який сповідував формулу «все тече, все змінюється» [21, с. 458].  

Сучасні російські дослідники Е. Гусинський та Ю. Турчанінова, 

вивчаючи проблему становлення молодого вчителя, доходять висновку, що 

для філософії освіти надзвичайно суттєво відокремити становлення від 

розвитку. Роздумуючи про становлення і розвиток, наука розглядає 

здебільшого саме той період, коли особистість тільки формується, проте вона 

ще не виявилася повністю. Становлення вчителя-початківця, на думку 

філософів, відбувається важче, гостріше, болісніше, ніж у представників 

інших інтелігентних професій у зв’язку з тим, що педагогічна освіта не 

забезпечує їм гідну «стартову площадку» для злету у професію. Рівень 

психолого-педагогічної, загальнокультурної і соціальної готовності 

випускника педагогічного навчального закладу до педагогічної діяльності 



залежить тільки від нього самого, його індивідуального освітнього досвіду 

[4, c. 200]. 

На думку В. Рибалки, поряд із існуючою суспільною системою 

професійної підготовки та перепідготовки вчителя існує особиста система 

самопідготовки, самоосвіти, самонавчання і самовиховання. «Виграє» та 

людина, яка має більш високу здатність до навчання. Її професійна кар’єра 

розвивається як по «вертикалі» (від нижчої посади до вищої), так і по 

«горизонталі» (від низького рівня кваліфікації до високого), через що людина 

змушена неперервно навчатися й удосконалюватися, набуваючи зі стажем 

все більш високого рівня професійної компетентності, майстерності» [18, с. 

44]. 

 Звернемось у цьому аспекті до історико-педагогічної думки періоду 

«ренесансу української педагогіки» кінця ХІХ – початку ХХ століття. Аналіз 

наукових праць, пов’язаних з особистісним і професійним зростанням 

молодого вчителя, дає підстави стверджувати, що вчені виокремлювали, як 

важливий, етап педагогічної діяльності, наступний після отримання 

професійної підготовки у педагогічному навчальному закладі, зауважуючи, 

що підготовка, що отримав майбутній учитель, не може повною мірою 

вирішити проблем, що пов'язані з першими роками його роботи в школі. 

Професійне становлення молодого вчителя залежить від нього самого і 

розглядається як складний процес особистісно-професійного зростання, є 

результатом саморозвитку особистості та результатом особистісних 

трансформацій.  

Зокрема, видатний педагог С. Шацький називає молодими вчителями 

малодосвідчених випускників педагогічних навчальних закладів, які 

починають професійну діяльність,  вважаючи проблему їхньої професійної 

адаптації однією з головних у теорії і практиці педагогічної освіти. Вчений 

зауважує, що закінчення вищого педагогічного закладу не є завершенням 

підготовки вчителя та констатує, закликаючи його до виробленням 

необхідних умінь, навичок, способів діяльності: «Педагог – громадський-



працівник з широким кругозором, педагог-організатор своєї справи, 

організатор дитячого життя, педагог – вмілий спостерігач і дослідник – ось 

той тип, якого потребує школа» [25].  

Визнаючи вдале вирішення проблеми пристосування до професійної 

діяльності у прагненні вчителя до саморозвитку, професор Новоросійського 

університету Р. Віпер наголошує: “Учитель, озброєний лише 

університетською наукою, непридатний до педагогічної діяльності через 

свою непідготовленість до справи. Хоча диплом університету засвідчує, що 

людина отримала вищу школу знання, його наявність передбачає два шляхи 

розвитку такого вчителя: або з нього вироблюється автодидакт або рутинер” 

[3, с. 5]. Вивчаючи специфіку професійної адаптації випускника вищого 

навчального закладу, вчений висловлює низку пропозицій, які передбачають: 

1) засвоєння методів самостійної роботи на початку вчительської діяльності; 

2) набуття власного досвіду педагогічної діяльності “адже ніякої манери 

викладання перейняти не можна, треба виробити власну відповідно до 

особистісних рис і здібностей”; 3) запровадження кандидатства на 

вчительські посади (пробні роки) для того, щоб дати можливість молодій 

людині перевірити свої можливості до обраного виду діяльності, рівня 

професіоналізму, а керівництву школи – можливість обирати найкращих і 

найталановитіших [3, с. 3–24]. 

Відомий український педагог Я. Чепіга акцентує, що науково-

педагогічним підґрунтям професійної діяльності вчителя-початківця є 

самовиховання. Головний акцент педагог робить на вдосконаленні 

майстерності, самовдосконаленні педагога. Призначення вчителя, на думку 

вченого, – впливати на вихованця через свою особистість, сприяючи 

розвитку працелюбності, цілеспрямованості, творчій активності. 

Найдієвішими складниками особистості вчителя вважаються особисте 

самовдосконалення, творчу реалізацію, гуманізм  [23]. 

Приват-доцент Казанського університету В. Івановський, переконливо 

доводить, що “успішна педагогічна діяльність випускників педагогічних 



навчальних закладів можлива за наявності: 1) покликання (захоплення, 

бажання, таланту, альтруїзму); 2) зовнішніх умов, що сприятимуть 

виявленню цього педагогічного таланту; 3) педагогічної освіти, що є 

невід’ємною складовою розумового та морально-вольового збагачення 

особистості педагога” [8, с.1–2]. Рівень оптимального пристосування до 

вчительської праці вчений пов’язує з задоволенням  від неї, успішністю 

молодого вчителя. 

На думку російського психолога М. Рубінштейна, у вищому 

навчальному закладі створюється лише основа для дозрівання вчителя. Під 

час участі у педагогічному процесі відбувається справжнє дозрівання і 

перевірка, доповнення, розгортання того, що було засвоєне в процесі 

навчання, тобто становлення молодого вчителя [19]. 

Відомий український вчений О. Музиченко, фундатор єдиної трудової 

школи в Україні, пов’язує успішність входження молодого вчителя у сферу 

професійної діяльності з рівнем його готовності до здійснення педагогічної 

дії. Педагог цілком слушно обстоює думку про те, що «виграє той педагог, 

який з самого початку виробив свій власний погляд, а не той, що змушений 

засвоювати його потроху вже під час праці». Одним із важливих чинників 

професіоналізму молодого вчителя вважає «смак» до знання, готовність 

завжди вчитися, щоб не стати духовним банкрутом [14]. 

Детально ознайомившись з труднощами вчителів-початківців на етапі 

професійної адаптації як організатор, викладач тимчасових педагогічних 

курсів для вчителів, О. Музиченко констатує, що професійна самосвідомість 

не може бути повністю сформованою до того часу, доки майбутній учитель 

не вступає у практичну діяльність. Ефективне подолання негативних аспектів 

початку педагогічної діяльності, мотивацію її продовження він пов’язує з 

оволодінням елементами педагогічної майстерності, складниками якої 

визначає: гармонійний світогляд; професійні якості особистості для 

досягнення навчально-виховної мети; культуру поведінки і культуру 

спілкування як необхідні чинники організації професійно-педагогічної 



взаємодії. Педагог-майстер зауважує, що складники педагогічної 

майстерності взаємопов’язані, їм властивий саморозвиток [15]. 

Цікавою для нашого дослідження є думка доктора філософії Ф. 

Гельбке, директора Ніжинського історико-філологічного інституту князя О. 

Безбородька, який переконує, що важливим чинником розвитку педагогічної 

майстерності вчителя-початківця є робота над удосконаленням свого 

особистісного розвитку, що передбачає самостійний пошук і засвоєння 

вчителем нової інформації, організацію діяльності, спрямованої на власний 

саморозвиток, а саме – заняття самоосвітою, яку вчений визначав як 

самостійний спосіб отримання знань, що захищає особистість від 

інтелектуального зубожіння. Педагог писав, що потреба в самовдосконаленні 

передусім здатна захистити вчителя від самовпевненості в тому, що 

навчальний заклад забезпечує всім необхідним для вчительської служби. 

Звертаючись до студентів, він наголошував: “Погано, коли Ви дякуєте мені 

за те, що я Вас “навчив усьому”. Куди краще було б для мене, коли б Ви 

сказали: я Вас нічому не навчив, і що Вам самим доведеться ще багато чому 

навчитися…. Поганий той учитель давніх мов, словесності чи історії, який не 

випробує себе в наукових диспутах під керівництвом професора в галузі цих 

предметів, а вислухав лише лекції” [2].  

Слушними для молодих учителів були поради видатного вченого-

філолога І. Огієнка, який вважав, що рівень освіченості й майстерності 

педагога визначає майбутнє нації, суттєвою ознакою професіоналізму є 

вміння цілеспрямовано й наполегливо працювати над собою, здобувати нові 

й удосконалювати вже набуті знання, самовдосконалення особистості є 

вищою духовною потребою, процесом набуття свободи.  

 Таким чином, вирішення питань, пов’язаних з початком професійної 

діяльності молодих учителів, є складним процесом, що має визначальне 

значення в національному освітньому процесі, потребує підтримки на 

державному рівні. Невдалий початковий педагогічний досвід досить часто 

завершується відмовою молодого фахівця від своїх цілей – стати майстром у 



царині педагогіки, і навпаки, вдале проходження цього періоду завершується 

добрим рівнем адаптованості, є запорукою вирішення низки проблем у 

національній системі освіти.  
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РОЗДІЛ 10 

ДИДАКТИЧНА СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

    В цьому розділі аналізуються питання виникнення дидактики як 

науки,  а також поняття “ педагогічна технологія ,”  “ педагогічна 

майстерність,”  використання дидактичних методів в економічному 

вихованні учнівської молоді 

http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_sil_s_kii_shkoli_na_bukovini_problem_iz_kadrami_nemae/
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_sil_s_kii_shkoli_na_bukovini_problem_iz_kadrami_nemae/


Понад триста років тому Ян Амос Коменський мріяв за допомогою 

загальної освіти покращити світ. Педагогічне знання та педагогічна практика 

еволюціонували за цей час, але ми спостерігаємо стійку тенденцію - люди 

стають більш освіченими, але світ не стає кращим. 

Світова педагогічна спільнота кожного року створює нові педагогічні 

теорії, які мають поліпшити процеси навчання і викладання; треба зазначити, 

що наша держава також не стоїть осторонь цих процесів. Незважаючи на це, 

ми все ще спостерігаємо небажання учнівської молоді набувати нові знання, 

все більше молодих людей вступають до ВНЗ з метою отримати диплом 

(формальну ознаку освіти), а не з метою здобути певні знання та навички, 

необхідні в майбутній практичній діяльності. Значна кількість  сучасних 

людей працюють не за фахом, це також свідчить про недостатньо високий 

рівень освіти в нашій країні. 

Сучасна світова економічна криза виявила необхідність економічної 

грамотності для всіх верств населення. Ситуація в нашій країні свідчить -

більшість людей стають фінансово неспроможними завдяки низькій 

економічній культурі. Яскравим прикладом є процес кредитування в Україні, 

боргова пеня може перевищувати тіло кредиту в декілька разів, але люди 

згодні переплачувати незважаючи на економічну недоцільність. 

Саме звичка жити " в борг" призвела до створення колекторських 

компаній, які активно діють на теренах нашої держави. Ці процеси надали 

змогу переоцінити не лише економічну ситуацію в країні, але й оцінити 

власну економічну грамотність і спроможність жити в умовах ринкової 

економіки. 

Величезна кількість судових позивів зі сторони банку, невиплата 

заробітної плати на приватних і державних підприємствах, високий рівень 

безробіття - все це свідчить про низьку економічну культуру населення. 

Постає питання, яким чином можна вирішити цю проблему? 

Звісно, треба вивчати основи економіки, це не означає, що кожна людина має 

отримати економічну фахову освіту. Автори переконані (виходячи з 



сучасного стану української економіки), що кожна людина має бути, 

принаймні, економічно грамотною і компетентною. 

Для вирішення цієї проблеми треба створити низку умов у середніх і 

вищих навчальних закладах. По-перше, пробудити інтерес до вивчення 

предметів економічного циклу. По-друге, задіяти потенцію інших предметів 

для формування економічної компетенції. Такі предмети як історія, 

українська та зарубіжна літератури, іноземна мова підходять для формування 

основ економічної компетенції у сучасної молоді. Для цього треба дещо по-

іншому переглянути навчальні плани і змінити акценти. Формування 

економічної компетенції цілком можливе в процесі вивчення предметів 

гуманітарного циклу. 

Саме   тому   треба   створити   технологію   вивчення   гуманітарних 

предметів з економічною орієнтацію, бо цього вимагає сучасний стан нашого 

суспільства, в подальшому це буде слугувати пропедевтичним засобом, який 

допоможе уникнути економічних потрясінь. 

З другого боку, ми спостерігаємо низьку учнівську активність під час 

занять. Можна шукати різноманітні пояснення цього процесу, все частіше 

лунають такі слова "ми не були такими в їхньому віці, ми хотіли навчатись", 

якщо педагог промовляє це, то він вже не розуміє учнівську молодь. 

Треба підлаштовуватися під потреби сучасного суспільства, 

відповідати його соціальним замовленням. Позиція вчителя поступово 

змінилась від центричної, як єдиного носія знань, до колекторсько-

аналітичної. В наш час, коли в учнівської молоді є безліч шляхів отримати 

інформацію (преса,і, насамперед, Інтернет), вчитель вже виконує функцію 

аналітика інформації, який робить аналіз ключових моментів і пояснює їх у 

класі. 

Все більш гостро відчувається протиріччя між змістом навчального 

матеріалу і формою його викладання. Всі знають, що XXI століття носить 

назву "інформаційного суспільства", в той час як XX століття -

"техноратичного суспільства". Змінились потреби соціуму, його інтереси, 



обсяг інформації стає з кожним роком все більш масивним, з'явилось 

розуміння, що неможливо отримати за 5-6 років знання, яких вистачить на 

все життя. Незважаючи на якісні зміни у змісті навчального матеріалу, 

викладачі все ще послуговуються методикою XX століття, яка вже не є 

дієвою в наш час. Саме тому ми бачимо тотальне зниження інтересу до 

навчання, учні, як представники інформаційного суспільства, відмовляються 

від сприйняття навчального матеріалу за канонами минулого століття. 

Одним з основних завдань педагогічної науки є створення нових 

методів викладання, які б відповідали вимогам нового, інформаційного 

суспільства. Перед педагогами час поставив завдання створити нову 

дидактику XXI століття, яка би спиралася на найкращі надбання минулих 

часів, і, водночас, відповідала вимогам і потребам молоді. 

Дидактична концепція (лат. сопсерґіо - система поглядів, те чи інше 

розуміння явищ, процесів) - система поглядів на процес навчання. 

Психолого-педагогічні концепції часто називають дидактичними системами. 

Дидактична система - це сукупність елементів, що утворюють єдину цілісну 

структуру, спрямовану на досягнення цілей навчання. До системи входять: 

цілі, зміст освіти, дидактичні процеси, форми, методи, засоби, принципи 

навчання. 

У педагогіці існувало чимало дидактичних концепцій. Першою була 

створена понад триста років тому дидактична теорія великого слов'янського 

педагога Я. А. Коменського (1592-1670). У своєму провідному творі "Велика 

дидактика" (1632) Коменський трактував дидактику як "загальне мистецтво 

всіх учити всьому". 

Кожна концепція складається з кількох напрямів, педагогічних теорій. 

Залежно від розуміння процесу навчання здійснено поділ концепцій на 

традиційну, педоцентричну і сучасну систему навчання. У традиційній 

системі стрижневу роль відіграє викладання (діяльність учителя), в 

педоцентричній - учіння (діяльність дитини). Сучасна дидактична система 



виходить з того, що обидві сторони - викладання й учіння - складають 

діяльність навчання. 

В основі традиційної дидактичної системи лежать дидактичні концепції 

Я. А. Коменського, И. Песталоцці і, особливо, И. Ф. Гербарта та дидактика 

німецької класичної гімназії. 

Німецький філософ і педагог Й. Ф. Гербарт (1776-1841) критично 

переосмислив класно-урочну систему Я. А. Коменського і створив "нову 

наукову систему педагогіки", яка використовується в Європі донині. Метою 

школи, за Гербартом, є формування інтелектуальних умінь, уявлень, понять, 

теоретичних знань. Водночас Гербарт увів принцип навчання, що виховує. 

Суть його полягає у тісному поєднанні знань із розвитком почуттів і волі 

учнів. Увівши це поняття, він намагався зосередити увагу на неможливості 

відокремлення виховання від навчання, одночасному розвиткові волі, 

характеру і розуму. Морально сильна особистість формується організацією 

навчання і порядком у навчальному закладі. 

У процесі навчання, що виховує, на думку Гербарта, повинні виникати 

різноманітні інтереси учнів (емпіричний - до навколишнього світу, 

умоглядний - до причин появи життєвих реалій, естетичний - до прекрасного, 

симпатичний -до близьких, соціальний - до всіх людей), тобто має 

здійснюватися те, що сьогодні називають мотивацією навчальної діяльності 

учнів. 

Для досягнення визначених цілей процес навчання, за Гербартом, слід 

будувати за чотирма формальними етапами (ступенями), які визначають його 

структуру: 

1) ступінь ясності: виділення матеріалу і поглиблений його розгляд; 

2) ступінь асоціації: встановлення зв'язків між новими та старими 

знаннями; 

3) ступінь системи: виведення правил, формулювання понять, законів; 

4) ступінь методу: розуміння теорій, застосування їх до нових явищ, 

ситуацій. 



Таким чином, структурними елементами навчання є виклад, розуміння, 

узагальнення, застосування. Логіка ж процесу навчання полягає у просуванні 

від уявлення про навчальний матеріал до його розуміння й узагальнення. 

Чотири ступені є обов'язковими, незалежно від рівня і предмета навчання. 

Гербарт намагався організувати і систематизувати діяльність учителя, що 

було важливим для дидактики. Мало значення і те, що він здійснив 

психологічний аналіз ступенів навчання, беручи до уваги вчення про 

психічні процеси формування знань та філософсько-етичні уявлення про 

особистість. Однак етика і психологія Гербарта носили ідеалістичний- і 

метафізичний характер. 

На початку XX століття ця система різко критикувалася за вербалізм, 

книжність, інтелектуалізм, відірваність від потреб дитини і життя. 

Критикували її за те, що метою навчання, згідно з цією теорією, є 

передавання готових знань без залучення дитини до розумової активності; за 

те, що активним у навчальному процесі повинен бути насамперед учитель, а 

учні повинні "сидіти тихо, бути уважними, виконувати розпорядження 

вчителів"; за авторитарність, пригнічення самостійності учня; за схему уроку, 

в основі якого чотири однакових і обов'язкових для всіх "формальні етапи". 

Тому на початку XX століття з'являються нові підходи. 

Педоцентрична дидактика (прогресивістська, реформаторська, навчання 

шляхом роблення) американського філософа, психолога й педагога Д. Дьюї 

(1859-1952). Назву "педоцентрична" вона має тому, що Д. Дьюї пропонував 

будувати процес навчання, виходячи з потреб, інтересів і здібностей дитини. 

Метою навчання повинен бути розвиток загальних і розумових здібностей, 

різноманітних умінь дітей. 

На противагу авторитарній дидактиці гербартистів вона ставила акцент 

на розвиток власної активності учнів і на цій підставі дійшла висновку, що 

зв'язок навчання з їхніми життєвими потребами дає набагато кращі 

результати, ніж "вербальне" (словесне, книжне) навчання, засноване на 

запам'ятовуванні знань. 



Д. Дьюї розробив концепцію "повного акту мислення", згідно з якою мислити 

людина починає тоді, коли зустрічається з труднощами, подолання яких має 

для неї важливе значення. У кожному "повному акті мислення" виділяються 

такі етапи (ступені): відчуття трудності; вияв і визначення її, висування 

замислу вирішення (формулювання гіпотези); формулювання висновків, що 

випливають з передбаченого вирішення (логічна перевірка гіпотези); 

наступні спостереження та експерименти, які дозволяють визнати чи 

відкинути гіпотезу. Пізніше за "труднощами" закріпилася назва "проблема". 

Дьюї вважав, що правильно побудоване навчання повинно бути 

проблемним. Уроки слід будувати на основі "повного акту мислення", тобто 

так, щоб учні могли відчути конкретну трудність; визначити її (виявити 

проблему); сформулювати гіпотезу її подолання; отримати вирішення усієї 

проблеми або її частини; перевірити гіпотезу за допомогою спостережень чи 

експериментів. 

На думку представників нової педагогіки навчання повинно мати 

самостійний, природний, спонтанний характер. Його необхідно будувати не у 

вигляді викладу, заучування і відтворення готових знань, а у вигляді 

відкриття. Учні отримують знання у ході власної спонтанної діяльності. 

Звідси і з'явилася назва "навчання шляхом роблення". 

Формуючи стратегію навчання, Дьюї і його послідовники більше спиралися 

на спонтанні інтереси й ситуативну активність учнів. Тому навчальні 

програми визначали лише загальні контури 

освіти, а деякі навчальні предмети з'являлися лише в старших класах. У 

результаті така освіта обмежувалася вузьким колом проблем, була неповною 

і несистематичною. 

Крім цього, "прогресивістська" дидактика Дьюї мала й інші недоліки. 

Практика відкидає універсальні моделі ступенів навчання (як за Гербартом, 

так і за Дьюї), що стосуються всіх навчальних предметів і всіх рівнів 

навчальної роботи, оскільки останні набувають формального характеру. 

Навчання не може бути ні "цілком проблемним" (за Дьюї), ні "цілком 



вербальним" (за Гербартом), ні іншим монічним процесом. Негативно 

позначається на рівні та якості знань учнів і те, що вони не беруть участі в 

процесі закріплення знань, розвитку певних умінь. 

Таким чином, перед дидактикою виникла дилема: шляхом 

директивного навчання дати системну, загальну, фундаментальну освіту 

високого академічного рівня, втративши при цьому індивідуальність, 

психологічну своєрідність і розвиток особистості, або надати дитині 

ініціативу в навчанні, відштовхуючись від її потреб, використовуючи 

навчання через роблення, - і втратити системність у знаннях учнів, знизити 

рівень освіти в школі, що має сьогодні місце в США. 

Наступні дослідження в дидактиці були спрямовані на те, щоб зберегти все 

краще з попередніх дидактичних систем і знайти нове вирішення актуальних 

проблем. Дидактику, яка зайнялася цими пошуками, назвали новою. Серед 

нових напрямків заслуговує на увагу концепція навчання "шляхом 

здійснення відкриттів", розроблена відомим американським психологом і 

педагогом Дж. Бруннером. Згідно з нею учні пізнають світ, набувають знань 

шляхом власних відкриттів. При цьому вони напружують усі пізнавальні 

сили, розвивають продуктивність мислення, самостійно роблять 

узагальнення, набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 

У 50-80 роки проблеми навчання і освіти в Радянському Союзі 

досліджували відомі теоретики дидактики М. О. Данилов, М. М. Скаткін, Ю. 

К. Бабанський, І. Я. Лернер, В. В. Краєвський, М. О. Сорокін та ін., вчені-

педагоги і психологи О. М. Арсеньєв, Б. П. Єсіпов, Л. В. Занков та ін. В 

Україні - С. X. Чавдаров, В. І. Помагайба, А. М. Алексюк, В. О. Онищук, І. Т. 

Федоренко, психолог Г. С. Костюк та ін. 

У другій половині 80-х років актуальні проблеми дидактики стали 

розробляти вчителі-новатори, методисти І. П. Волков, С. М. Ільїн, С. М. 

Лисенкова, В. Ф. Шаталов та ін. 

Сучасна дидактична система. Принципові положення, які визначають 

загальну організацію, відбір змісту, вибір форм і методів сучасного навчання, 



витікають із загальної методології педагогічного процесу. Водночас, 

відображаючи всі суттєві властивості педагогічного процесу (двосторонність, 

єдність змістової і процесуальної сторін, спрямованість на всебічний 

розвиток особистості), навчання має певні відмінності. 

Навчання учня є специфічним видом пізнання об'єктивного світу. 

Специфіка полягає у тому, що учень пізнає суб'єктивно нове, тобто він не 

відкриває наукових істин, а засвоює вже накопичені наукою наукові 

уявлення, поняття, закони, теорії, наукові факти. 

Якщо шлях пізнання вченого пролягає через експеримент, наукові 

роздуми, спроби і помилки, теоретичні обґрунтування і под., то пізнання 

учня завдяки майстерності вчителя відбувається швидше і легше. Новий 

матеріал спеціально адаптується до його вікових та індивідуальних 

можливостей. Цілеспрямованому і повноцінному пізнанню сприяє і вплив 

учителя (безпосередній чи опосередкований). Все це означає, що навчання 

учня є таким процесом пізнання, який управляється учителем. 

Сучасна дидактична система характеризується розумним поєднанням 

педагогічного управління з власною ініціативою і самостійністю учнів. 

Учитель керує навчально-пізнавальною діяльністю школярів, організовує і 

веде її, одночасно стимулюючи їхню активну самостійну роботу. При цьому 

він використовує вартості традиційної і педоцентричної системи, уникаючи 

крайнощів. 

У розумінні суті пізнавальної діяльності учня сучасна дидактика стоїть на 

позиціях матеріалістичної теорії пізнання, яка показує, що віддзеркалене не 

залежить від нашої свідомості і визначається сходженням від живого 

споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Процес 

навчання вона трактує як органічне поєднання у пізнанні, навчальній 

діяльності чуттєвого сприймання, розуміння і засвоєння знань, перевірки 

набутих знань і вмінь на практиці. Висуваючи вимогу паралельного розвитку 

і одночасної взаємодії почуттів, мислення і практичної діяльності, сучасна 

дидактична система намагається ліквідувати типове для гербартіанства і 



прогресивізму протиріччя між теорією і практикою, знаннями і вміннями, 

між здібностями до опису дійсності і здібностями до її перетворення і, 

врешті, між обсягами знань, які учень отримує повністю від учителя і 

знаннями, здобутими учнями самостійно. 

Зміст освіти у сучасній дидактичній системі будується в основному як 

предметний. Поглиблюються процеси інтеграції навчальних курсів. 

Інтегративні курси є як у молодших, так і в старших класах. Здійснюється 

диференціація навчальних планів, програм, курсів. Необхідність комплексної 

реалізації всіх складових змісту освіти і спрямованість педагогічного процесу 

на всебічний творчий розвиток особистості учня обумовили три функції 

навчання: навчальну, виховну і розвивальну. 

Навчальна функція полягає в озброєнні школярів системою наукових знань, 

умінь і навичок, досвідом творчої діяльності. 

Знання у педагогіці визначаються як розуміння, збереження у пам'яті і 

відтворення фактів науки, понять, правил, законів, теорій. 

Згідно з навчальною функцією вони повинні стати надбанням особистості, 

ввійти до структури її досвіду. Найповніша реалізація цієї функції повинна 

забезпечити повноту, систематичність, усвідомленість, міцність і дієвість 

знань. Це потребує такої організації процесу навчання, щоб із змісту 

навчального предмета, який відображає відповідну галузь наукового знання, 

не випадали елементи, які є важливими для розуміння головних ідей і 

суттєвих причинно-наслідкових зв'язків. Знання у процесі навчання повинні 

бути представлені в певній системі, упорядкованій з тим, щоб учні одержали 

обсяг і структуру знань і вміли оперувати ними в навчальних і практичних 

ситуаціях. 

Сучасна дидактика вважає, що кінцевим результатом навчальної функції є 

дієвість знань, що виражається у свідомому оперуванні ними, у здатності 

використати попередні знання для одержання нових знань і вирішення 

життєвих завдань. Тому ця функція передбачає також спрямованість 



навчання на формування умінь і навичок, як спеціальних (з предмета), так і 

загальних. 

Уміння розуміють як оволодіння способами (прийомами, діями) 

діяльності, здатність застосовувати знання. Спеціальні уміння належать до 

способів діяльності в певних галузях науки, навчального предмета 

(наприклад, робота з картою, уміння розв'язати задачу, написати твір, 

провести дослід та ін.). Загальні - до способів діяльності у всіх галузях науки, 

всіх навчальних предметів (уміння будувати план, конспектувати, 

рецензувати, працювати з довідниками, готувати доповідь, доводити свої 

рішення і под.). 

Виховна функція полягає в тому, що в процесі навчання формуються 

моральні й естетичні уявлення, система поглядів на світ, здатність 

дотримуватися норм поведінки у суспільстві, виконувати закони, які в ньому 

прийняті. В ході навчального процесу формуються також потреби, інтереси, 

ціннісні орієнтації особистості, мотиви її соціальної поведінки і діяльності, 

особистісний світогляд. 

Виховна функція органічно випливає із змісту освіти, форм і методів 

навчання, а здійснюється шляхом спілкування учителя з учнями. 

Навчання виховує завжди, але не автоматично і не завжди в потрібному 

напрямку. Тому реалізація виховної функції потребує аналізу і відбору 

навчального матеріалу з точки зору його виховного потенціалу; такої 

побудови процесу навчання і спілкування, яка стимулює сприймання 

навчальної інформації учнями, активне оцінне ставлення до неї, формує 

інтереси, потреби, гуманістичну спрямованість особистості. 

При цьому слід мати на увазі, що виховання учнів здійснюється поза школою 

і після закінчення школи. Тому повне підпорядкування процесу навчання 

цілям виховання призводить до відриву навчання від життя. Необхідно 

залишити учням право, свободу і самостійність в аналізі дійсності і виборі 

системи поглядів. Не випадково представники деяких напрямів у педагогіці, 

зокрема, екзистенціалізму, вважають, що школа не повинна формувати 



погляди учнів, а давати лише інформацію для їх вільного вибору. Безперечно, 

з цим не можна цілком погодитися. 

Аналізуючи філософські основи педагогіки, ми вже показували, що кожна 

освітня система прямо чи опосередковано формує світоглядні ідеї учня. 

Розвивальна функція навчання означає, що в процесі навчання, засвоєння 

знань відбувається розвиток учня. Ця функція здійснюється більш ефективно 

за умови спеціальної спрямованості взаємодії учителя і учня на всебічний 

розвиток особистості. Ця спеціальна спрямованість навчання на розвиток 

особистості учня закріпилася в терміну "розвиваюче навчання". Здійснення 

розвиваючої функції передбачає: розвиток мови, мислення, ціннісно-

мотиваційної, емоційно-вольової і діяльнісно-поведінкової сфер особистості. 

Тобто розвиваючий характер навчання - це орієнтація на розвиток 

особистості як цілісної психічної системи. 

Не аби яке значення дидактичні системи мають і для економічної 

підготовки учнівської, особливе місце займають освітні технології. 

Для подальшого обговорення теми, нам необхідно з'ясувати сутність 

терміну "педагогічна технологія". Розглянемо деякі з них: 

А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак вважають, що педагогічна 

технологія - це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості 

школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень 

педагогічної думки, а також основ інформатики. 

О. М. Пєхота, К. Ф. Нор, О. Є. Олексюк надають наступне означення: 

педагогічна технологія об'єднує і нові концепції процесу навчання, і 

проблему взаємовпливу нових засобів і методів навчання, і використання 

системного підходу до організації навчання. 

На думку І. М. Дичківської, педагогічна технологія - своєрідна 

конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується 

на практиці; змістова техніка реалізації навчально-виховного процесу і має 

вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж 

традиційні методики навчання й виховання. 



Треба зазначити, що всі вищезгадані трактування поняття "педагогічна 

технологія" були окреслені в різний час, вони були актуальні на той момент. 

Суспільство стає все більш вимогливим до педагогічної спільноти, саме тому 

поняття "педагогічна технологія" повинне бути переосмислене згідно вимог-

сучасності. 

Педагогічна технологія - процесуальна категорія, яка може бути визначена як 

упорядкована сукупність дій, виконання який призводить до гарантованого 

досягнення освітніх цілей і може бути використана кожним вчителем 

незалежно від його професійної підготовки, віку і досвіду. 

На сучасному етапі технологізація навчального процессу вимагає чіткого 

алгоритму дій, за допомогою якого будь-який вчитель зможе досягти 

високих результатів в навчально-виховному процесі. Технологія не має 

нічого спільного з поняттям "педагогічна майстерність". 

Педагогічна майстерність - високий рівень оволодіння педагогічною 

діяльністю; комплекс соціальних знань, умінь і навичок, професійно 

важливих якостей особистості, що дають змогу педагогу ефективно 

організовувати навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається, і 

здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію. 

Таким чином, постає очевидна відмінність, а тому і цільова 

спрямованість, цих двох понять. Педагогічна майстерність це комплекс 

професійних знань і вмінь, які були сформовані в процесі професійної 

діяльності і мають емпіричну спрямованість. 

Педагогічна технологія - алгоритм конкретних дій, методів для 

використання, які не мають відношення до досвіду педагога, це є 

універсальний засіб досягнення високих результатів за умови чіткої 

постановки цілі, саме тому педагогічна технологія має наукову 

спрямованість. 

Для економічного виховання учнівської молоді вкрай необхідна педагогічна 

технологія, яка б надала чіткі поради щодо використання дидактичних 

ресурсів, виховних методів і дій як з боку вчителя, так і з боку учнів. 



Педагогічна технологія багато в чому залежить від професіоналізму 

педагога. 

Професіоналізм педагога - уміння вчителя мислити та діяти професійно, він 

охоплює набір професійних властивостей та якостей особистості педагога, 

що відповідають вимогам учительської професії, володіння необхідними 

засобами та методами, що забезпечують не тільки педагогічний вплив на 

учня, але і взаємодію, співробітництво та співтворчість з ним. Для активного 

співробітництва з учнями вчителю необхідна мобілізація інтелекту, волі, 

моральних зусиль, організаторського хисту та вміле оперування засобами 

формування моральних, інтелектуальних та духовних засад у школярів та 

студентів. 

На думку А. О. Трофименко, " професіоналізм виявляється у 

гформованості педагогічної культури вчителя загалом і технологічної 

зокрема." 

Технологічна культура вчителя - це різновид педагогічної культури, що 

інтегрує досвід технологізації освіти і регулює технологічний аспект 

професійної педагогічної діяльності. Суть технологічної культури вчителя 

полягає в особливому, ціннісному ставленні до природних законів розвитку 

вихованця і творчої професійної діяльності з пошуку оптимальних 

технологічних варіантів організації згідно із законами освітнього процесу. 

Технологічна культура педагога конкретизується відповідно до його 

фахового спрямування. 

Наприклад,   показниками   високого  рівня  технологічної  культури 

майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін можна вважати: 

- гуманістичну позицію організаторського хисту та вміле оперування 

засобами формування моральних, інтелектуальних та духовних засад у 

школярів та студентів; 

- гуманістичну позицію вчителя щодо студентів і його здатність 

компетентно організувати освітній процес; 



- компетентність у питаннях технологізації навчального процесу і 

педагогічного менеджменту; 

- освіченість у сфері психолого-педагогічних, психолінгвістичних і 

лінгводидактичних основ технологій навчання і володіння цими 

технологіями; 

- здатність до компетентного аналізу і оцінки з погляду відповідності 

гуманістичним позиціям методологічних і концептуальних основ технологій 

навчання мовам, історії, культурі; 

 

- досвід творчої діяльності з технологізації навчання, уміння 

обґрунтувати свої технологічні рішення, здатність довести до технологічного 

рівня методики навчання; здатність розробити авторську технологію; 

- культуру педагогічного співробітництва і діалогової взаємодії з 

учнями під час проектування і реалізації технологічного процесу навчання. 

Треба зазначити, що деякі з перелічених показників високого Рівня 

технологічної культури майбутніх вчителів предметів гуманітарного циклу є 

універсальними і для вчителів інших предметів. 

Ми навели приклад технологічної культури саме вчителів 

гуманітарного циклу, бо на прикладі вивчення іноземної мови, ми надамо 

технологію формування економічної компетенції. 

Формування будь-якого виду компетенцій залежить від рівня 

сформованості навчальної компетенції студента. 

Навчальна компетенція формується завдяки тому, що студент повинен 

самостійно структурувати навчальний матеріал за ступенем значущості, 

виділяючи "ядро знань" в межах відповідного модуля. Для цього матеріал 

доцільно вибудовувати за своєрідними концентричними колами і 

диференціювати за ступенем значущості: ключові знання, що формують ядро 

модуля, значуща навчальна інформація як платформа для доведення та 

обґрунтування ключових знань, другорядна інформація, що виступає 

загальним полем діяльності (тексти, приклади, довідковий матеріал, тощо). 



Такий спосіб структурування навчальної інформації забезпечує свого 

роду генералізацію навчального матеріалу, а значить і фудаменталізацію 

отриманих знань. 

Домінанта у формуванні компетентності студента як в навчальній, так і 

майбутній професійній діяльності лежить у площині усвідомленого вибору 

студентом тої чи іншої навчальної дисципліни з інваріантної та варіантної 

частин в структурно-логічній послідовності, максимально враховуючи як 

запропоновані освітні стандарти, так і власні інтелектуальні та психофізичні 

можливості. Процедура складна і особливо проблематична для студентів, в 

найбільшій мірі орієнтованих на реалізацію виконавських та репродуктивних 

функцій в системі освітньої діяльності школи чи ВНЗ. Однак, у будь-якому 

випадку, кожний наступний вибір буде більш вдалим, оскільки студент 

набуває власного досвіду, а, отже, і компетентності у його здійсненні. 

Проблемі формування навчальної компетентності надавало уваги 

багато вчених, зокрема В. Буряк, О. Кондаков, В. Краєвський, І. Підласий, О. 

Пометун, О. Овчарук, В. Семіченко, В. Чайка, С. Шишов та ін. 

Цікавими з наукової і практичної точок зору є роботи А.О.Трофименко, 

яка розробила модель формування навчальної компетентності. В основі 

моделі - традиційна структура навчальної діяльності, що представлена 

такими компонентами: цільовим, мотиваційним, змістовим, процесуальним, 

корегувальним, результативним. 

Вчена виокремлює наступні блоки навчальної компетенції: Цільовий 

блок моделі містить мету і завдання формування навчальних 

компетентностей, основні методологічні підходи і фактори (соціальні 

вимоги, освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційні 

рівні, освітні стандарти, навчальне середовище і діяльність, а також власні 

інтелектуальні і психофізіологічні можливості суб'єкта навчаня). 

Опрацьовуючи навчальний модуль як логічно завершений елемент цілісної 

системи, студент передусім реалізує повний навчальний цикл, в якому він 

здійснює вибір, постановку, конкретизацію та прийняття навчальних цілей в 



межах модуля. У такий спосіб формується реальна компетентність щодо 

процессу цілепокладання, який є значущим елементом будь-якого виду 

діяльності, професійної в тому числі. Визначення цільової спрямованості 

діяльності супроводжується забезпеченням її мотиваційної основи, в якій 

неодмінно виокремлюється особистісна значущість навчальної діяльності, а 

також значення навчального модуля, що вивчається, в цілісній системі 

засвоєних знань, сформованих умінь з теми. При цьому максимально 

враховується індивідуальний досвід роботи над попередніми модулями, 

програмується робота над проблемами, що недостатньо опрацьовані, а також 

питаннями, вивчення яких супроводжувалося найбільшими труднощами. 

Навчання, орієнтоване на контроль викладача, не спонукає до компенсації 

прогалин у вивченні попередніх тем, оскільки воно практично планується 

викладачем і залишає за студентом лише функції виконавця поставлених 

перед ним цілей. Крім того, теми вивчаються як достатньо автономні 

одиниці, що не позиціонують змістового ядра, яке неодмінно отримає 

подальший розвиток і є умовою успішного оволодіння наступним елементом 

навчального процесу. 

Процесуальний блок моделі включає змістові та операційно-діяльнісні 

елементи процесу формування навчальних компетентностей. 

Змістовий компонент. Особливу важливість та проблемність 

представляє етап формування змістового поля навчального модуля. 

Це передбачає формування вміння працювати з навчальною 

інформацією, добираючи найбільш значущу систему знань, необхідних для 

вирішення відповідних навчальних завдань. 

Важливими також є вміння знайти адекватну інформацію із різноманітних 

джерел (підручник, інформація, представлена викладачем на навчальному 

занятті, література, запропонована для додаткового опрацювання, словники, 

довідники та ін.). До того ж^в зазначеному режимі організації навчальної 

діяльності відбувається особистісна "обробка" інформації, що реалізується 



через "взаємодію досвідів", що і є суттю особистісно орієнтованої 

компетентнісної освіти. 

Будь-яке вивчення навчальної інформації з метою відтворення її на 

навчальному занятті для отримання відповідної оцінки завжди буде 

загальним, поверховим, тобто таким, під час засвоєння якого здебільшого 

актуалізується пам'ять і мінімально формуються логічні асоціативні зв'язки. 

Таким чином,необхідне викладення матеріалу в міждисциплінарних межах, 

враховуючи інтереси учнівської молоді. 

Серед небагатьох предметів, які дійсно цікавлять сучасну молодь 

можна виокремити іноземну мову. Популярність вивчення цього предмету 

можна пояснити багатьма чинниками: економічною зорієнтованістю держави 

на західні країни Європи та США, де основною мовою Lingua Franca слугує 

саме англійська; 

популяризація  мережі  Інтернет,  де  80%  всієї  інформації також 

викладено англійською мовою; молодіжні прозахідні субкультури, 

засновники і лідери який спілкуються виключно англійською мовою. Таким 

чином, ми бачимо, що молодь все більше уваги приділяє англійській мові, 

віддаючи данину моді і своїм власним потребам. 

Для компетентнісного підходу це вкрай важливо, адже можна 

використати надпредметний потенціал іноземної мови для формування 

різних видів компетенцій. 

Ми, в свою чергу, хотіли б запропонувати модель формування 

економічної компетентності в процесі вивчення іноземної мови. 

Будь яке успішне навчання, на думку Нейла Наймана, будується на 

толерантність до двозначності навчального процесу, мається на увазі, що 

процес навчання не завжди є зрозумілим для учнівської молоді, вони не 

знають мету і очікувані результати з будь-якої вправи, і, саме авторитет 

вчителя відіграє провідну роль. 

Серед інших чинників успішного навчання відомий дидакт виокремлює 

включення ego учня, це досить складний процес, який має багато спільного з 



формуванням мотивації, деякі вчені виокремлюють його як мотиваційний 

підвид, сутність цього явища є успіх, який важливий для самоіміджу учня, 

коли поразка в навчанні, невиконання домашнього завдання сприймаються 

учнями як особиста слабка воля; прагнення до нових знань, цей чинник дуже 

важливий, він притаманний учням молодшого та середнього шкільного віку, 

стосовно учнівської молоді старшого шкільного віку та дорослих вже інші 

чинники відіграють провідну роль - вже не бажання пізнати нове формує 

мотиваційне коло, а бажання професійної зрілості, успіху у подальшому 

житті. Серед останніх чинників вчений зазначає орієнтацію на ціль і 

наполегливість. 

В свою чергу Джоан Рабін та Ірен Томпсон виокремили свої характеристики 

успішного процесу навчання, які налічували близько 14 чинників, переважна 

кількість яких співпадала з класифікацією Нейла Наймана. Але суттєвим 

впровадження було виокремлення чинника -"знаходження власного шляху". 

Сутність його досить проста, учнівська молодь може знайти власний шлях 

вивчення матеріалу, навіть без допомоги вчителя, який би керував процесом 

навчання. 

Отже, існує багато чинників успішного навчання, але одним з головних 

є особистісна включе^ність учня в цей процес, його розуміння,які вигоди він 

отримає від вивченого матеріалу, до чого це призведе, як зміниться його 

життя. Багато вчителів прагнуть зробити навчання більш жвавим, 

активізують різними іграми процес викладання, пояснення матеріалу, але при 

цьому забувають зорієнтувати учня, для чого саме вони вивчають ту чи іншу 

тему, саме пояснення мети і її співставлення з особистісними потребами учня 

мають відігравати провідну роль перед початком викладання матеріалу. Це 

можна назвати warm-up activity, тобто завдання, яке "розігріває" аудиторію. 

Дейл Карнегі свого часу влучно зазначив, що лише матеріал, який стосується 

нас особисто буде мати особливе значення, а тому і засвоюватись буде 

легше. 



Таким чином, вивчаючи англійську мову з метою формування 

економічної компетентності ми вирішуємо одразу кілька завдань: 

1) формуємо гідний рівень іншомовної комунікації; 

2) озброюємо знаннями з підприємництва; 

3) формуємо економічну культуру; 

4) формує внутрішню мотивацію до навчання. 

Треба зазначити, що поняття "економічна компетенція" є досить 

широким. Саме тому його можна розглядати у двох значеннях: широкому та 

вузькому. 

У вузькому значенні економічна компетентність пов'язана з 

профільною економічною освітою, а саме знаннями з мікро та 

макроекономіки, біржі, організацією та управління підприємствами, 

проведенням аудиту та веденням обліку фінансової документації тощо. 

У широкому значенні економічна компетентність пов'язана зі здатністю 

виявляти доступні можливості для особистої, професійної діяльності або 

бізнесу. Особистості повинні усвідомлювати етичну позицію підприємств і 

як вони можуть служити добру, як наприклад, чесна торгівля або соціальне 

підприємство. Навички пов'язанні з управлінням проектами, ефективною 

репрезентацією і переговорами, здатність працювати як індивідуально, так і в 

співпраці з іншими в команді. Здатність бачити і виявляти сильні і слабкі 

сторони, оцінювати ризики і ризикувати у відповідних ситуаціях є 

ключовою. Все вищезгадане відноситься до однієї з 8 ключових компетенцій, 

які Були запроваджені і окреслені в рекомендаціях 

парламенту і Ради Європи від 18 грудня 2006 року. Метою ключових є 

адаптація до швидкоплинного, взаємопов'язаного світу. 

Таким чином економічна компетентність у широкому значенні 

є мікрокомпетенцією макроса під назвою "відчуття новаторства і 

підприємництва", який, в свою чергу, складається з: 

1) економічної компетентності; 

2) компетенції управління і планування власного часу; 



3) проектної компетенції; 

4) комерційної компетенції (як підвиду загальної економічної 

компетенції). 

Лише після формування кожної мікрокомпетенції можливе чітке 

уявлення про макрокомпетенцію, яка, в свою чергу є однією з ключових. 

Чому ми виокремлюємо два підходи до трактування економічної 

компетентності у широкому та вузькому значеннях? 

Для цього є прагматична мета, яка полягає в усвідомленні, що вони 

співвідносяться як теорія з практикою, де вузьке значення економічної 

компетенції надає теорій економічної думки, а економічна компетенція в 

широкому розумінні є практичні поради теоретичних надбань. Іншим 

поясненням може слугувати те, що економічна компетентність як складова 

макросу "відчуття новаторства і підприємництва" є загальною, згідно до 

вимог Болонського процесу, для всіх випускників ВНЗ, саме тому вона не 

має права бути затеоретизованою, бо це є протиріччям принципу загальності 

і доступності. Адже неможливо, щоб кожен випускник будь-якої 

спеціальності мав поглиблену теоретичну економічну підготовку, це 

девальвувало би значення професійної економічної підготовки. 

Підбиваючи підсумки, ми маємо зазначити, що економічна компетенція у 

широкому розумінні цього слова є життєво необхідною компетенцією для 

кожної людини, бо вона надає навички необхідні для повсякденного життя в 

економічних умовах. 

Для формування будь-якого педагогічного явища необхідно з'ясувати 

його сутність, базові характеристики. Поняття "компетентнісний підхід" 

також вимагає розкриття. На основі аналізу різних підходів авторів (І. Дахін, 

О. Кондаков, В. Краєвський, О. Овчарук, І. Підласий, О. Пометун, Дж. Равен, 

В. Семиченко, А. Хуторський, С. Шишов), що досліджують проблему, 

зроблено висновок про те, що попри різноманітність формулювань цього 

поняття, всі дослідники єдині у визнанні: 

а) складності та поліфункціональності поняття; 



б) інтеграції всіх складових феномену, що взаємообумовлюють одна 

одну, 

суттєво впливаючи на його кінцевий результат; 

в) забезпеченні інтеграції життєвих та професійних смислів; 

г) трактуванні особистісного досвіду як системо/твірного 

компонента 

навчальної компетентності майбутнього фахівця. 

Детальне структурування складових поняття "компетентність", а також 

характер взаємозв'язків, що формують його як цілісність, дають змогу 

розробити адекватні критерії, що можуть бути покладені в основу процесу 

оцінювання рівня володіння іноземною мовою не лише за показниками рівня 

сформованості   комунікативних  вмінь,   але   й  у  структурі  майбутньої 

професійної діяльності. 

А. О. Трофименко виокремлює наступні рівні компетенцій, що реально 

актуалізуються в процесі особистісно орієнтованої парадигми організації 

навчальної діяльності з будь-якої дисципліни. Це: 

- предметні компетенції, що мають безпосереднє відношення до вивчення 

навчальної дисципліни; 

- професійні і навчальні компетенції, що стосуються процессу організації 

навчальної діяльності та професійної освіти; 

- життєві компетенції, що передбачають актуалізацію власного життєвого 

досвіду, особистісних цінностей, позицій, переконань у процесі навчальної 

діяльності. 

Виходячи з вищезазначених рівнів компетенцій ми подаємо приклад 

реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення іноземної мови. 

Отже, кожна програма повинна містити принаймні три компоненти: 

предметну компетенцію (дисципліна, яка слугує базою; професійні та 

навчальні компетенціїще дисципліна, яка входить до складу інваріантної 

частини ОПП і є обов'язковою до вивчення всіма студентами; життєва 

компетенція, яка надає зв'язок навчання з майбутньою професією). Іноземна 



мова, наряду з українською мовою, є однією з небагатьох дисциплін, яка 

входить до складу інваріативної частини ОПП, є обов'язковою для вивчення і 

викликає стійку мотивацію до опанування. Треба зазначити, що на цей час в 

Україні викладається іноземна мова не загального вжитку, а мова 

спеціальності, що підвищує інтерес до вивчення, вона є віддзеркаленням 

професійних курсів, їх супроводом, саме тому потенціал іноземної мови 

необхідно використовувати у компетентнісному підході. 

Попри великий потенціал предмету іноземна мова, пріоритетом якого є 

формування комунікативних навичок: письма, говоріння, читання, 

аудиювання, необхідно виважено підходити до тематичного наповнення 

програми. Багато викладачів іноземної мови професійного вжитку все ще 

використовують матеріали з іноземної мови повсякденного вжитку, 

необхідно створити чіткі критерії загальної і спеціальної мов. Іншою 

проблемою є наповнення професійною тематикою курс іноземної мови в 

ВНЗ, оскільки викладачі іноземних мов не є фахівцями у питаннях 

економіки, механіки, медицини тощо, виникає необхідність у тісній співпраці 

з випускаючими кафедрами, які і допоможуть окреслити коло питань з 

професійної тематики, якими необхідно володіти для отримання рівня 

бакалавра або магістра. 

Це ніяким чином не применшує ролі викладача іноземної мови, не робить 

його залежним від випускаючої кафедри, адже попри допомогу^ в складанні 

тематики практичних занять, лише від нього залежить методика, обсяг і 

якість отриманих знань. 

Іншою проблемою постає саме економічне наповнення предмету 

іноземна мова професійного вжитку, чи можна створити програму з цього 

предмету з залученням економічних категорій для кожної спеціальності, і, чи 

не призведе це до погіршення знань зі спеціальної іноземної мови? Відповідь 

на це питання можна знайти у результатах спільного проекту МОН України 

та Британської Ради - English for Specific Purposes: National Curriculum for 

Universities (англійська мова спеціального вжитку: національна програма для 



університетів). Це дослідження проводилось в багатьох ВНЗ нашої країни, 

одним із завдань якого було суто дидактичним - чого навчати молодь, які 

знання будуть необхідні їм у подальшому професійному житті? 

Спеціалісти зазначають, що те, як використовується мова у професійному 

середовищі, істотно не відрізняється від спеціальності до спеціальності. У 

своєму академічному чи професійному житті більшість студентів тих чи 

інших спеціальностей може мати потребу в певних комунікативних вміннях, 

зокрема: заповнення бланків, відправлення електронних повідомлень, 

презентації і таке інше. Такі вміння визначають мовленнєві функції, 

виконання яких очікується від користувача мови (наприклад, під час 

презентації: представити назву презентації, пояснити підстави і причини, 

зіставити ідеї і таке інше.) Обрана тема визначатиме лексику, яка має 

вживатися (наприклад, презентація на тему "Машинобудування" міститиме 

більше лексики, пов'язаної з машинобудуванням, ніж дискурс на загальну 

тему). Діапазон функціональних зразків, що є в наявності для виконання 

певної функції, є непередбачуваним у життєвих ситуаціях. Саме тому 

навчальна програма не може надати перелік форм вираження функцій, він 

був би досить довільним і малокорисним. 

Взаємопроникнення традиційних наукових дисциплін, що відбувається 

останнім часом, вимагає перегляду загальноприйнятої структури наукових 

знань, як спосіб вироблення нових підходів до освіти. Ця проблема, разом з 

проблемами гуманізації та демократизації освіти, знаходить одне з можливих 

вирішень у розробці інтегрованих курсів і програм. 

Вивчення проблеми інтеграції наук містить у собі, в першу чергу, 

розгляд філософської та педагогічної інтерпретації цього поняття. З позиції 

філософської науки інтеграція (від лат. integer -повний, цільний) являє 

собою: 

а) процес або дію, що має своїм результатом цілісність; 

б) об'єднання, з'єднання, відновлення цілісності. 



Таким чином, під поняттям "інтеграція" мається на увазі сторона процесу 

розвитку, пов'язана із об'єднанням різнорідних частин і елементів. Процеси 

інтеграції можуть мати місце як в рамках уже складеної системи - у цьому 

випадку вони ведуть до підвищення рівня її цілісності й організованості, - так 

і при появі нової системи із раніше не пов'язаних елементів [5]. 

Сутність інтеграції наук і наукових знань розглядається науковцями як 

міцніючий   взаємозв'язок,   взаємодія   шляхом   широкого   використання 

спільних цілей, коштів, прийомів тощо, дослідження навколишньої дійсності, 

конденсація знань у складених формах пізнання і вираження пізнаного, що 

постійноудосконалюються. 

Аналіз філософських підходів з визначення інтеграції показав, що під 

інтеграцією мається на увазі як процес об'єднання елементів, так і отриманий 

при цьому результат. Інтеграція у системі освіти з'явилась на фоні своєї 

протилежності - диференціації наук і їх областей. Процеси інтеграції і 

диференціації відповідають двом тенденціям людського пізнання: з одного 

боку, уявляти світ як єдине ціле, з другого - необхідність глибше і 

конкретніше пізнати закономірності і якісні особливості різноманітних 

структур і систем. Найменші зміни цілісної системи у напрямку розвитку 

диференціальних процесів викликає адекватний відгук процесів інтеграції у 

цій системі. При цьому ряд вчених (Б. Кедров, А. Урсул, І. Фролов, М. 

Чепіков та ін.) вважають, що у майбутньому інтеграція буде мати все більші 

переваги    перед    диференціацією,    тобто    інтеграція    наук    постійно 

трансформується із тенденцій у закономірності. 

Феномен інтеграції щодо вмісту освіти трактується вченими як процес і 

результат створення цілісних навчальних дисциплін, створених шляхом 

синтезу наукових знань на основі системи фундаментальних закономірностей 

розвитку науки і обумовлених дидактичним відображенням природних 

зв'язків і відношень, тобто між/предметними зв'язками. 

Інтегровані навчальні програми і курси розроблялися протягом 

останніх десятиліть у багатьох країнах світу. Необхідність їх створення на 



основі такого навчального предмета, як іноземна мова з іншими 

дисциплінами, у тому числі і з економікою, не раз відмічалась у науково-

методичній літературі. 

Аналіз джерел по досліджуваному питанню дозволяє говорити про 

доцільність мовних інтегрованих курсів у зв'язку з тим, що вони активніше 

ніж інші предметні програми сприяють удосконаленню навчальних умінь і 

механізмів виконання розумових операцій, виробленню і накопиченню 

досвіду творчої діяльності, а також формуванню 'у' учнів цілісного 

сприйняття світу і себе як активної особистості у ньому. Крім того, у процесі 

і результаті інтегрованого навчання багаторазово підвищується мотивація 

чбння, що свідчить про ефективність впровадження у практику викладання 

вищої школи інтегрованих навчальних курсів і програм з іноземної мови. 

На думку І. Зимньої, іноземна мова як наукова дисципліна 

«безпредметна», "неосяжна" [2]. Вона є носієм інформації, формою її 

існування у індивідуальній і суспільній свідомості. Таким чином, завдяки 

своєму "безпредметному" характеру, іноземна мова може бути використана в 

процесі формування економічної компетенції. 

Таким чином, ми бачимо можливим розробку і впровадження в освітній 

процес інтегрованого навчального курсу "Ділова англійська мова" на основі 

інтеграції предметних областей іноземної мови і економіки, націленого  на  

удосконалення  економічної  освіти  майбутніх  фахівців. 

Зважаючи на інтегрований характер навчання загальна цільова спрямованість 

цього курсу реалізується через подвійну систему цілей: 

а) орієнтованих на досягнення студентами економічної компетенції; 

б) прогрес студентів у вивчені іноземної мови. 

Перша група цілей інтегрованого курсу відображається у наступних 

завданнях: 

• формування у студентів ціннісних орієнтацій у сфері економічної 

освіти, потреби вдосконалення рівня економічної освіти; 

• засвоєння студентами знань, умінь та навичок в економічній сфері; 



• формування у студентів економічно значущих якостей особистості. 

Друга група цілей відображена у наступних завданнях: 

- формування у студентів навичок ділового спілкування як в усній, так і в 

письмовій формах; 

- розширення активного словника студентів, зокрема з економічної 

проблематики; 

- формування у студентів навичок роботи з джерелами ділової інформації 

і їх удосконалення; 

- удосконалення загальноосвітніх умінь студентів, навичок самостійної 

роботи, необхідних для подальшої освіти, самоосвіти і професійного 

удосконалення; 

- посилення мотивації студентів до вивчення іноземної мови за рахунок 

насичення   інтегрованого   курсу   інформацією економічного змісту, 

включення студентів у практичну економічну діяльність з 

використанням іноземної мови. Відповідно цілей і завдань нами було 

розроблено зміст 

учбових занять інтегрованого курсу. 

Таблиця 1 

Навчально-тематичний план інтегрованого 

курсу "Ділова англійська мова" 

 

Тема заняття Зміст заняття Кількість 

годин 

Робота і кар'єра Світ професій. Характеристики 

професій. Зайнятість і оплата праці. 

Гроші. Психологічній тест "Хто ви за 

професією?" 

2 

Пошук роботи Ринок праці: попит і пропозиції. 

Улаштування на роботу. Вимоги 

6 
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